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DARI MEJA REDAKSI >>
Sejak berabad-abad yang lampau, kepulauan Nusantara yang terdiri dari
17.000 pulau lebih sudah dikenal masyarakat dunia sebagai jambrut
khatulistiwa. Julukan tersebut diberikan tidak hanya karena keindahan
panorama alam dengan macam ragam flora, fauna dan sumber daya alamnya
yang sangat melimpah. Tetapi juga karena kepulauan Nusantara dihuni oleh
lebih dari 700 kelompok etnik (suku bangsa) yang sangat kaya akan seni dan
budaya tradisional. Masing-masing suku bangsa itu memiliki bahasa, tradisi
dan kearifan lokal yang sangat unik dan menarik.
Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah berikut berbagai
peninggalan budaya bangsa itu bisa rusak, hilang atau musnah apabila tidak
dipelihara dan dilestarikan dengan baik. Padahal budaya bangsa berikut
seni budaya dengan kearifan lokalnya menjadi faktor utama pembentuk
kepribadian bangsa. Semua itu tentu merupakan aset nasional yang sangat
berharga dalam mendukung kemajuan bangsa.
Pengalaman empiris telah menunjukkan kepada kita bahwa sebuah bangsa
yang maju di bidang ekonomi maupun teknologinya adalah bangsa yang tidak
melupakan budayanya. Selain membentuk kepribadian suatu bangsa. Budaya
juga dapat menjadi faktor pembentuk daya saing produk industri dan jasa
yang sangat handal dalam percaturan di pasar internasional.
Jepang dan Korea merupakan dua negara yang patut dijadikan contoh sebagai
negara industri yang maju pesat dan muncul sebagai kekuatan ekonomi
di dunia dengan bertumpu pada budaya asli masyarakatnya. Di bidang
penguasan teknologi pun, kedua negara itu sangat menakjubkan. Dengan
dilandasi budaya lokal yang menjunjung tinggi kerja keras dan keuletan di
dalam mencapai cita-cita, Jepang dan Korea kini mampu menempatkan diri di
jajaran terdepan dalam penguasan teknologi.
Sementara itu, masyarakat khususnya pelaku ekonomi di tanah air umumnya
belum begitu lama mengalami suatu perubahan cara pandang yang cukup
drastis terhadap seni dan budaya tradisional peninggalan para nenek moyang.
Mereka umumnya baru menyadari bahwa kebudayaan lokal seperti seni dan
budaya, tradisi dan kearifan lokal suku-suku bangsa pribumi itu ternyata
memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan dan dikembangkan
sebagai faktor daya saing dalam berbagai produk industri bernilai ekonomis
tinggi.
Dari cara pandang baru itulah kemudian lahir istilah baru dalam terminologi
ekonomi dan industri nasional yang disebut dengan Produk Berbasis Budaya.
Istilah tersebut seolah-olah menciptakan wacana baru dalam perekonomian
nasional khususnya di kalangan pengamat dan pelaku industri mengenai
kemunculan bidang atau sektor ekonomi baru yang menyimpan potensi
ekonomi yang sangat besar apabila dikembangkan secara kreatif dan inovatif.
Padahal sebetulnya sektor ekonomi tersebut bukanlah hal baru dalam
perekonomian nasional. Hanya, selama ini sektor tersebut  nyaris luput dari
perhatian kalangan pelaku ekonomi sehingga belum banyak digarap secara
serius dengan konsep-konsep pengembangan yang kreatif.
Kekayaan seni dan budaya tradisional yang dimiliki suku-suku bangsa asli
kepulauan Nusantara itu kini mulai banyak dimanfaatkan dalam berbagai
bentuk produk industri yang disain dasarnya atau motif dasarnya berasal dari
desain-desain atau motif yang banyak digunakan pada produk seni budaya
peninggalan leluhur tersebut. ***
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AKTUALITA

Potensi Ekonomi yang Nyaris
Terlupakan

S

udah berabad-abad lamanya kepulauan Nusantara dikenal
masyarakat dunia sebagai wilayah yang masyarakatnya sangat
majemuk karena begitu banyaknya suku bangsa yang mendiami
wilayah tersebut. Masyarakat dunia mengenal bangsa Indonesia
yang terdiri dari ratusan suku bangsa itu terutama karena bangsa Indonesia
memiliki seni budaya yang sangat kaya dan unik.
Kondisi wilayah Nusantara yang terdiri dari puluhan ribu pulau
memberikan pengaruh tersendiri kepada kehidupan masyarakat suku
bangsa yang mendiaminya sehingga tercipta berbagai macam ragam seni
budaya yang sangat unik dan khas.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika pun dikenal masyarakat yang mendiami
kepulauan Nusantara sejak berabad-abad yang lampau. Semboyan
itu menunjukkan bahwa pada jaman itu keragaman budaya telah

dikembangkan menjadi unsur pengikat antara satu suku bangsa dengan
suku bangsa lainnya dan keragaman sama sekali tidak dipandang sebagai
faktor yang dapat memecah belah bangsa.
Kini, di era Nusantara modern, negara kesatuan Republik Indonesia
memandang keragaman seni budaya berbagai suku bangsa di tanah air itu
sebagai aset atau kekayaan nasional yang patut dilestarikan dan bahkan
dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah bagi bangsa
ini.
Namun kekayaan seni dan budaya bangsa Indonesia itu selama ini lebih
cenderungdilihatdari perspektif budayasematadalamrangkamelestarikannya.
Hal itu dilakukan agar budaya asli Indonesia tidak punah tergerus oleh pengaruh
budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring
dengan terjadinya proses liberalisasi dan globalisasi.
Karya Indonesia edisi 4 - 2007
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Baru dalam beberapa tahun terakhir inilah
pemerintah dan masyarakat Indonesia menyadari
bahwa di balik kekayaan seni budaya tradisional
itu tersimpan potensi ekonomi yang sangat
besar. Potensi ekonomi itu tentunya baru dapat
diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi baru
apabila seni budaya itu dikembangkan secara
kreatif menjadi berbagai produk industri berbasis
budaya yang khas dan unik serta dikemas secara
apik sesuai dengan tuntutan pasar di era modern
ini.
Terminologi ‘berbasis budaya’ di sini tentu saja
memiliki pengertian yang sangat luas. Produk
berbasis budaya tidak hanya meliputi produkproduk kerajinan seperti hiasan interior, gerabah,
produk souvenir dan batik tulis yang memang
menjadi ciri khas budaya lokal, tetapi lebih
luas lagi bisa berupa produk industri modern
(produk industri yang telah menjadi kebutuhan
masyarakat modern) yang dikembangkan dari
produk asli Indonesia atau produk industri yang
mendapatkan sentuhan nilai seni budaya asli
Indonesia.
Kenyataannya di lapangan selama ini
memang ada beberapa produk berbasis budaya
asli tradisional Indonesia yang telah berkembang
menjadi produk industri modern. Produk-produk
tersebut ternyata dapat diterima pasar dan bahkan
banyak mendapatkan tempat di hati konsumen
nasional maupun internasional. Beberapa produk
tersebut diantaranya adalah kain batik, jamu dan
rokok kretek. Produk-produk tersebut merupakan
produk industri yang dikembangkan dari produk
hasil peninggalan budaya bangsa. Hal itu dapat
diuji secara empiris maupun ilmiah karena
nyata-nyata saat ini tidak ada negara lain yang
memiliki akar sejarah ataupun akar budaya dalam
kegiatan industri tersebut seperti di Indonesia.
Sampai saat ini tidak ada satu negara pun di
dunia yang memiliki akar budaya memproduksi
dan mengkonsumsi batik, jamu dan rokok kretek
kecuali masyarakat Indonesia.
Berbagai motif kain batik dewasa ini telah
banyak diadopsi dan dipakai oleh industri tekstil
modern untuk menghasilkan kain tekstil bermotif
batik. Walaupun kain tekstil bermotif batik itu
bukanlah kain batik yang sesungguhnya, namun
banyak konsumen di dalam dan luar negeri
menggunakan kain tekstil tersebut karena
harganya yang jauh lebih murah dari kain batik
asli. Kain tekstil bermotif batik memang sangat
memungkinkan untuk dapat dijual dengan harga
yang jauh lebih murah dari kain batik asli karena
kain tekstil diproduksi secara massal dalam skala
besar dalam waktu yang relatif singkat dan
dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah.
Demikian juga dengan produk jamu yang
kini sudah merambah pasar mancanegara dan
banyak diminati kalangan konsumen di negara
lain. Produk jamu tidak dapat disangkal lagi
6
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merupakan produk asli Indonesia. Walaupun kini
sudah banyak industri jamu yang menggunakan
mesin-mesin produksi modern, namun produk
jamunya sendiri merupakan produk peninggalan
budaya yang dikembangkan oleh nenek moyang
bangsa Indonesia. Bahkan, sampai saat ini ramuan
jamu yang dikembangkan oleh nenek moyang
bangsa Indonesia banyak dipakai sebagai basis
pengembangan produk-produk jamu baru,
produk obat herbal dan spa.
Dengan modal utama berupa basis budaya

itu, selama puluhan tahun industri jamu di dalam
negeri memonopoli produksi jamu di pasar
domestik maupun mancanegara. Sayangnya di
pasar ekspor kini mulai banyak ditemukan produk
jamu buatan negara tetangga seperti Malaysia
yang sebetulnya negara tersebut tidak memiliki
basis budaya membuat maupun mengkonsumsi
jamu.
Hal serupa juga terjadi pada produk rokok
kretek. Sejauh ini produk rokok kretek hanya
diproduksi di Indonesia dan konsumennya pun

AKTUALITA

sebagian besar adalah masyarakat Indonesia
sendiri, baik mereka yang berada di tanah air
maupun masyarakat Indonesia yang berada di
luar negeri.
Kendati demikian, permintaan rokok kretek
dari kalangan masyarakat asing pun terus
memperlihatkan pertumbuhan yang cukup
menggembirakan. Sejumlah perusahaan rokok
kretek nasional pun kini sudah mulai melakukan
ekspor rokok kretek ke berbagai negara seperti
Malaysia, Jepang,   Amerika Serikat, Jerman,
Perancis, Amerika Serikat dan ke sejumlah negara
Timur Tengah.
Produk industri modern lainnya yang juga
dapat memanfaatkan kekayaan seni budaya
tradisional asli Indonesia misalnya produk
tekstil dan garmen. Produk industri modern
ini   dapat menggunakan desain-desain motif
yang digali dari akar seni budaya nasional untuk
meningkatkan daya saingnya, baik di pasar
domestik maupun di pasar internasional. Hal
serupa juga dapat diterapkan pada produkproduk lainnya seperti produk sepatu, tas,
elektronika, peralatan rumah tangga dll.  
Beberapa perusahaan di tanah air memang
sudah ada yang melakukan pengembangan
desain-desain motif yang digali dari seni budaya
tradisional kedaerahan secara kreatif. Salah satu
Karya Indonesia edisi 4 - 2007
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diantaranya adalah PT Hutomo Putra Mandiri
yang memproduksi berbagai produk keramik
seperti mug, perangkat perjamuan teh, piring,
gelas, hiasan dinding, hiasan meja dan hiasan
interior dari keramik lainnya. Berbagai produk
keramik buatannya dihiasi berbagai desain motif
yang digali dari kekayaan seni budaya tradisional
kedaerahan seperti budaya Papua, Manado,
Dayak, Sunda, Jawa dan lain-lain. Tidak hanya
itu, perusahaan tersebut juga mengembangkan
berbagai desain dan motif flora dan fauna yang
khas ada di daerah tertentu di tanah air seperti
motif anggrek, burung merak, jalak, gelatik dan
lain-lain.
PT Hutomo Putra Mandiri juga
mengembangkan berbagai karakter dan ikonikon asli masyarakat tradisional dari berbagai
suku bangsa yang ada di tanah air termasuk
kehidupan sosial masyarakat setempat dalam
bentuk seni lukis yang dituangkan dalam produk
keramik.
Produk-produk keramik seper ti mug,
peralatan minum teh dan lain-lain buatan PT
Hutomo Putra Mandiri pun kini mulai dikenal
masyarakat konsumen sebagai produk seni
bernilai tinggi. Pandangan masyarakat terhadap
produk-produk tersebut pun bergeser dari
8
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semula hanya sekedar perlengkapan rumah
tangga menjadi karya seni di atas media keramik
yang sangat indah dan penuh dengan nuansa
budaya tradisional yang khas dan unik.
Berbagai desain dan motif karya seni di atas
media keramik yang sangat indah tersebut tentu
saja banyak menarik minat kalangan pembeli,
tidak hanya mereka yang berasal dari dalam
negeri, tetapi juga mereka-mereka yang datang
dari mancanegara. Hasil dari kreatifitas, inovasi
dan kerja keras itu pun akhirnya mendatangkan
nilai ekonomis yang cukup menjanjikan.
Bagi masyarakat dunia usaha sendiri,
pengembangan desain-desain motif yang
bersumber dari kekayaan khazanah seni budaya
bangsa beserta karakter budaya dan ikon-ikon
lokal tradisional merupakan sumber inspirasi
baru bagi pengembangan ekonomi kreatif
di tanah air. Demikian juga dengan kekayaan
flora dan fauna Indonesia yang mencerminkan
keanekaragaman hayati yang sangat kaya dapat
menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan
desain-desain dan motif baru pada produk
industri nasional kita.
Pengembangan desain dan motif asli yang
berakar dari kekayaan seni dan budaya suku-suku
bangsa asli di Indonesia juga memiliki sisi nilai

positif lain dari hanya sekedar meraih keuntungan
ekonomi dari pengembangan desain dan motif
asli tersebut. Ibarat pepatah mengatakan ‘Sekali
Merengkuh Dayung, Dua Tiga Pulau Terlampau’.
Sisi positif itu adalah memper kenalk an
seni budaya asli nasional Indonesia kepada
masyarakat dunia sehingga bangsa Indonesia
lebih dikenal oleh masyarakat internasional.
Pengembangan produk-produk industri
kreatif itu tidak hanya akan mendatangkan
manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia,
tetapi sekaligus juga dapat turut mempromosikan
seni dan budaya nasional kepada masyarakat
dunia. Promosi seni dan budaya nasional
itu sering k ali juga mampu mendorong
berkembangnya industri pariwisata di tanah air.
Kembali lagi, apabila industri pariwisata di tanah
air berkembang maka masyarakat Indonesia pun
akan memetik manfaat ekonomi yang lebih besar
lagi. Sebab, berkembangnya industri pariwisata
akan mampu mendorong berkembangnya
sektor-sektor usaha lainnya seperti usaha jasa
perhotelan dan penginapan, usaha katering dan
sektor usaha kuliner pada umumnya, industri
barang souvenir dan lain-lain.
Satu modal dasar yang sangat mendukung
upaya pengembangan produk berbasis budaya

AKTUALITA

di tanah air adalah kesiapan sumber daya manusia
di dalam negeri yang cukup handal. Para perajin,
pekerja hingga kalangan perancang/desainer
berbagai produk berbasis budaya di dalam negeri
dikenal memiliki kemampuan cukup handal
hingga mampu memproduksi berbagai produk
berbasis budaya berdaya saing tinggi.
Di sejumlah negara maju seperti Jepang
dan negara-negara Eropa Barat, pengembangan
produk berbasis budaya sudah dilakukan cukup
lama. Di negara-negara tersebut produk berbasis
budaya termasuk ke dalam kelompok ekonomi
kreatif yang kini sudah berkembang dengan
baik sehingga mampu menjadi salah satu
motor penggerak perekonomian. Sementara di
Indonesia sendiri upaya pengembangan produk

berbasis budaya dan ekonomi industri kreatif
lainnya baru sebatas wacana.
Mengingat masih relatif barunya wacana
pengembangan produk berbasis budaya
di dalam negeri, sampai saat ini belum ada
catatan resmi dari pemerintah maupun dari
organisasi dunia usaha mengenai seberapa besar
kemampuan sektor ekonomi tersebut dalam
menopang perekonomian nasional. Sejumlah
perkiraan tentang kemampuan dan kapasitas
industri kreatif tersebut memang sudah pernah
muncul ke permukaan namun harus diakui angka
tersebut masih sangat sementara. Beberapa
produk tertentu seperti kerajinan, batik, jamu,
rokok dan lain-lain selama ini memang sudah
cukup tercatat dengan baik kapasitas dan realisasi

produksinya, namun untuk produk warisan
budaya lainnya belum ada catatannya sama
sekali. Kalaupun ada, catatannya masih tercecer
sehingga masih perlu dibenahi administrasinya.
Pemerintah sendiri sampai saat ini masih
berupaya memetakan industri berbasis budaya
dalam rangka menyusun visi, strategi dan
cetak biru pengembangan ekonomi kreatif
berwawasan budaya dan warisan budaya bangsa.
Mudah-mudahan penyusunan visi, strategi dan
cetak biru pengembangan ekonomi kreatif
yang berwawasan budaya dan warisan budaya
bangsa ini dapat segera terwujud agar upaya
pengembangan produk berbasis budaya di tanah
air bisa lebih pesat dan terarah. ***

Karya Indonesia edisi 4 - 2007
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Kembali Menggeliat

S

eperti yang juga dialami sejumlah motif batik lainnya
di tanah air, Batik Tulis Garutan juga sempat mengalami
pasang surutnya industri kerajinan batik nasional.
Dewasa ini hanya tersisa beberapa pengusaha batik motif
Garutan yang masih setia menggeluti industri kerajinan batik
ini. Selebihnya, terpaksa harus gulung tikar karena tidak dapat
bersaing di pasar terutama dengan pesatnya perkembangan
industri tekstil modern.
Ny. U. Sri Husaodah Muharam adalah satu diantara pelaku
usaha kerajinan batik Garutan yang masih tersisa saat ini. Dengan
batik tulis Garutan merek ‘RM’-nya, Sri Husaodah sudah mulai
merintis dalam mengembangkan industri kerajinan batik tulis
Garutan sejak tahun 1979. Nama RM sendiri merupakan singkatan
nama tiga anaknya yang semua sama-sama memiliki inisial RM.
Pada awalnya Ny. Sri Husaodah tidak langsung membuka
usaha industri kain batik tulis Garutan secara komersial. Dia hanya
membuat kain batik mulai dari merancang desain dan motif batik
tulis hingga menjadi kain batik untuk kebutuhan sendiri. Namun
ternyata setelah menjadi kain batik, banyak tetangga yang
tertarik membelinya. Para tetangga tersebut kemudian memesan
pembuatan kain batik tulis kepada Ny. Sri Husaodah.
Setelah mendapatkan kenyataan bahwa animo masyarakat
sekitar cukup besar terhadap kain batik tulis Garutan yang
diproduksinya, Ny. Sri Husaodah baru menyadari bahwa di
hadapannya terdapat peluang usaha yang sangat potensial untuk

10
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ditekuni secara serius. Karena itu, Ny Sri Husaodah
kemudian merekrut sejumlah karyawan untuk
membantu menjalankan kegiatan usaha barunya
itu. Dia pun mulai menggarap usaha industri
kerajinan batik tulis Garutan tersebut secara
komersial.
Ny. Husaodah sendiri termasuk seorang
pionir dalam pengembangan industri kerajinan
batik tulis di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Apa yang telah dirintis Ny. Sri Husaodah itu kini
diteruskan oleh anak-anaknya. Ketiga anak Ny.
Sri Husaodah pun kini sudah turut terjun dalam
pengembangan industri kerajinan batik tulis
Garutan.  
Secara keseluruhan di Kabupaten Garut, Jawa
Barat dewasa ini terdapat empat industri kerajinan
batik tulis Garutan dan keempat-empatnya
merupakan hasil didikan Ny. Sri Husaodah sendiri.
Beberapa diantaranya merupakan industri
kerajinan batik tulis Garutan yang didirikan oleh
mantan karyawan Ny. Sri Husaodah.
Menurut Ny. Sri Husaodah, industri batik
tulisan Garutan memiliki kurang lebih 70 motif
dasar sebagai warisan budaya dari para leluhur
sebelumnya. Namun dari 70 motif dasar itu kini
sudah berkembang berbagai modifikasi motif
sehingga bermunculanlah motif-motif baru batik

(atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan warna
gading) yang divariasi dengan warna biru dan
saga (merah cake dan merah bata), ungu dan
lain-lain.
Kini Batik Tulis Garutan ‘RM’ rata-rata

bervariasi mulai dari Rp 60.000 per potong hingga
Rp 4,5 juta per potong.  
Sementara itu, pemasaran ke luar negeri
dilakukan ke berbagai negara seperti Malaysia,
Singapura, China, Vietnam, Mesir, Kanada,

memproduksi 10-15 potong kain per bulan
dengan menggunakan bahan kain dasar berupa
kain katun. Selain itu, Batik Tulis Garutan RM juga
memproduksi kain batik tulis dari bahan dasar
kain sutera rata-rata 10 potong kain per bulan
serta batik cap hingga 400 potong kain per
bulan tergantung kepada jumlah pesanan yang
masuk.
Produk kain Batik Tulis Garutan RM kini sudah
dipasarkan baik di pasar dalam negeri maupun
di pasar mancanegara. Di dalam negeri sendiri,
produk batik Garutan merek RM dipasarkan ke
sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung
dan lain-lain. Pada saat hari libur biasanya banyak
juga para pembeli yang sengaja datang dari luar
daerah untuk membeli produk kain Batik Tulis
Garutan RM. Dengan total jumlah karyawan
62 orang, Ny. Sri Husaodah kini memiliki tiga
showroom/galeri batik, yaitu satu showroom di
Garut (Jl. Papandayan No. 54), satu di Bandung
(Jl. Buah Batu No. 151) dan satu lagi di Jakarta
(ITC Kuningan, Lt. Semi Dasar Los E7/6). Produk
batik tulis Garutan RM dijual dengan harga yang

Australia, Perancis, Belanda dan sejumlah negara
Timur Tengah. Untuk memperkuat pemasaran ke
luar negeri, Ny. Sri Husaodah seringkali mengikuti
berbagai pameran di luar negeri seperti pameran
di Sarjah, Dubai, Kairo, Beijing, Guangdong dll.
Banyak diantara pembeli luar negeri memesan
batik tulis Garutan kepada Ny. Sri Husaodah
setelah mereka melihat contoh produk batik
tulis Garutan tersebut di pameran di luar negeri.
Diantara mereka ada yang menjadi pelanggan
tetap (memesan secara rutin), ada yang melakukan
repeat order, ada juga pembeli yang sudah lama
tidak memesan kemudian memesan lagi. ***

Batik Tulis Garutan
tulis Garutan.
Beberapa jenis motif batik Garutan yang
banyak dipakai antara lain lereng dokter, lereng
calung, kucubung, lereng jaksa, bilik, merak
ngibing, bulu hayam, batu ngampar dan lainlain. Ciri khas batik tulis Garutan diantaranya
adalah penggunaan warna dasar broken white

informasi >
Batik Tulis Garutan ‘RM’
Jl. Papandayan No. 54,
Telp. (0262) 231028
Fax. (0262) 232436, Garut – 44118, Jawa Barat.
E-mail: batikgarutanrm@yahoo.com.
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Batik Tulis Maranatha
Lestarikan Batik Lasem

P

erkembangan industri tekstil dan produk tekstil modern yang
sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini sedikit banyak
telah mempengaruhi perkembangan industri tekstil dan produk
tekstil tradisional di tanah air, termasuk diantaranya industri
kerajinan batik tulis.
Banyak sudah industri kerajinan batik tradisional yang kini tidak eksis
lagi di pasar. Bahkan, para pelaku industri kerajinan tradisional itu pun
sudah banyak yang beralih profesi menggeluti bidang lain yang tidak
ada kaitannya dengan industri kerajinan batik. Ambil saja contoh seperti
kerajinan batik Tasikmalaya yang pada tahun 1960-an sampai tahun 1970an masih cukup eksis di pasar, kini produknya nyaris tidak pernah terlihat
lagi di pasar. Demikian juga dengan batik Garutan, Cianjuran dan masih
banyak lagi motif batik lainnya yang kini sudah punah di tanah air.   
Hal yang hampir sama juga terjadi pada batik Lasem yang pada era
penjajahan Belanda dulu sempat berjaya di lingkungan Hindia Belanda.
Namun berbeda dengan kondisi ketika itu, batik Lasem pun kini nyaris
lenyap dari pasaran. Untungnya masih ada beberapa pelaku industri
kerajinan batik Lasem yang sampai kini masih tetap bertahan walaupun
kondisinya kini sudah tertatih-tatih. Salah satu dari industri kerajinan batik
Lasem itu diantaranya adalah Batik Tulis Maranatha.

12
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Batik Tulis Maranatha hanyalah sebagian kecil dari industri kerajinan
batik Lasem yang hingga kini masih dapat bertahan. Sebagian besar industri
kerajinan batik di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
yang dulu pernah berjaya pada masa penjajahan Belanda hingga awalawal jaman kemerdaan, kini sudah banyak yang rontok dan tidak diketahui
rimbanya lagi.
Naomi Susilowati Setiono adalah pemilik sekaligus pengelola usaha
kerajinan batik tulis Lasem dengan merek Maranatha tersebut. Naomi

Made in Indonesia
meneruskan tradisi keluarga menggeluti industri
kerajinan batik Lasem yang sudah dirintis
pertama kali oleh nenek buyutnya. Kini, Naomi
yang merupakan generasi ke-4 penerus keluarga
tersebut, mendapatkan tongkat estafet untuk
melanjutkan tradisi keluarga di industri kerajinan
batik Lasem.
Walaupun tradisi pembuatan batik tulis Lasem
di lingkungan keluarga Naomi sudah berlangsung
lebih dari seabad lamanya, namun produk
batiknya baru mendapatkan merek ‘Maranatha’
pada tahun 2002 setelah Naomi mengambil alih
pengelolaan usaha batik tersebut. Sebelumnya
keluarga Naomi tidak pernah memberikan embelembel merek pada produk batiknya. Naomi
sendiri yang mendaftarkan merek dan patennya
kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
Departemen Hukum dan HAM.
Sebagaimana pada umumnya batik tulis
Lasem, Batik Tulis Maranatha memiliki ciri khas
berupa penggunaan warna-warna yang berani
dengan motif yang lebih condong ke motif
pesisiran mengingat Lasem berada di wilayah
pantai utara Jawa Tengah. Karena itu, dilihat dari
segi motif maupun pemilihan warnanya, batik
tulis Lasem sangat berbeda dengan batik tulis
Solo, Yogyakarta atau pun Pekalongan sekalipun
yang sama-sama berada di pesisir utara Jawa
Tangah.
“Batik Lasem memang sangat mudah
dibedakan dengan batik Solo dan Yogyakarta
karena batik Lasem tidak terikat dengan pakem.
Motif yang muncul pada batik Lasem umumnya
tidak memiliki arti filosofi tertentu seperti pada
batik Yogyakarta dan Solo. Selain itu, proses
pembuatan batik Lasem maupun penggunaannya
tidak terikat dengan aturan atau pakem tertentu.
Semuanya bebas, baik dalam pemilihan warna,
motif, penggunaannya dll. karena batik itu
merupakan ekspresi jiwa yang dituangkan dalam
lukisan di atas kain. Jadi, batik Lasem itu lebih
demokratis,” kata Naomi.

Namun demikian, Naomi mengatakan
beberapa motif batik Lasem yang kini sudah
dikenal menjadi ciri khas batik Lasem tetap
memiliki makna tertentu walaupun tidak memiliki
arti filosofi yang mendalam seperti pada batik
Yogyakarta dan Solo. Beberapa motif tersebut
diantaranya motif Kricah yang menggambarkan
masa sulit ketika jaman penjajahan Belanda,
motif Gringsing berupa rangkaian sisik ikan yang
menggambarkan kota Lasem kaya akan sumber
daya ikan, motif Pagi Sore yang menggambarkan
kesulitan pada masa penjajahan Jepang (pakaian
masyarakat ketika itu   dipakai baik pada waktu
pagi maupun sore).
“Masih banyak motif lainnya tapi sayangnya
tidak
terdokumentasikan
dengan
baik.
Sepengetahuan saya ada puluhan sampai
ratusan motif batik Lasem yang masih tercecer.
Pemerintah Kabupaten Rembang sendiri kini
sedang berupaya mengumpulkan sisa-sisa
peninggalan seni budaya kerajinan batik Lasem
ini,” tutur Naomi.
Mengingat peninggalan seni budaya kerajinan
batik Lasem tidak terdokumentasikan dengan
baik, para penerus industri kerajinan batik Lasem
pun mengalami kehilangan jejak. Miskinnya
data dan catatan sejarah mengenai batik Lasem
itu telah menghambat upaya generasi penerus
dalam menggali kembali nilai-nilai seni kerajinan
batik Lasem pada masa kejayaannya.
Seperti batik pesisiran yang lain, batik tulis
Lasem juga banyak mendapatkan pengaruh dari
luar. Saudagar Tiongkok, Laksamana Chengho
yang sempat mendarat di Lasem misalnya,
memberikan pengaruh terhadap batik Lasem
dengan dominasi  warna merah. Namun sayangnya
dokumen-dokumen mengenai pengaruh Tiongkok terhadap batik Lasem berikut karya-karya
seni batik Lasem sempat dimusnahkan pada
tahun 1966 menyusul euphoria pemberantasan
G30S-PKI. Ketika itu masyarakat sangat ketakutan
sehingga berbagai dokumen dan karya seni yang

berbau merah dimusnahkan.
Kini, dengan mempekerjakan 30 orang
karyawan, Naomi rata-rata memproduksi batik
Lasem sebanyak 200 lembar kain per bulan.
Produk kain batik Lasem tersebut dipasarkan
melalui jaringan toko antara lain di Semarang,
Medan, Jakarta, Madura, Bali, Surabaya. Selain
mempekerjakan karyawan sebanyak 30 orang,
Naomi juga masih mempekerjakan 80 orang
pekerja lepas yang mengerjakan proses
pembantikan di rumahnya masing-masing.
Para pekerja lepas itu umumnya mengerjakan
kegiatan membatik sebagai pekerjaan sampingan
dimana pada saat waktu luang di luar masa
tanam atau masa panen di sawah atau di kebun,
mereka membatik untuk mencari tambahan
penghasilan.
Selain memasarkan produknya di dalam
negeri, Naomi juga sudah melakukan ekspor ke
sejumlah negara walaupun volumenya belum
begitu banyak. Ekspor rutin yang sudah dilakukan
Naomi diantaranya ke Jepang dan Australia.
Sebuah galeri batik di Melbourne, Australia
misalnya secara rutin membeli batik Lasem
produk Naomi.
Lokasi produksi industri kerajinan batik Lasem
Maranatha juga sering kali dikunjungi oleh para
turis asing daru Asutria, Jerman, Inggris, Kanada
dll. Mereka umumnya membeli batik Lasem
Maranatha sebagai barang tentengan untuk
souvenir maupun untuk oleh-oleh.
Harga batik Lasem bervariasi mulai dari Rp
250.000 per lembar kain hingga Rp 3 juta per
lembar kain. Salah satu kain batik Lasem yang dijual
dengan harga Rp 3 juta per lembar diantaranya
adalah kain batik yang bermotif Wayang Sekotak.
Seluruh lembar kain batik tersebut terisi warna
yang didominasi oleh corak sekar jagat. Kain batik
dengan motif tersebut dijual dengan harga relatif
lebih tinggi karena pembuatannya memakan
waktu cukup lama dengan desain yang relatif
lebih rumit. ***

informasi >
Batik Maranatha
Jl. Karangturi 59 I/1, Lasem 59271, Kecamatan Lasem,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
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U.D. Yani
Collection

Mempertahankan Eksistensi Usaha
Bordir di Tengah Bencana

K

eindahan kain bordir hampir selalu
menarik perhatian kalangan wanita.
Sesuai dengan kodrat yang diberikan
Yang Maha Kuasa, kaum wanita selalu
menyukai keindahan termasuk di antaranya
terhadap kain bordir. Karena itu pula usaha
industri kain bordir akan tetap eksis dan tidak
pernah lekang oleh jaman.
Dengan prinsip itulah Dra. S. Hariani, pemilik
U.D. Yani Collection, sebuah industri skala kecil
menengah di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur
tetap mempertahankan kegiatan usaha industri
kain bordirnya walaupun omset usahanya sempat
merosot hingga tinggal 50% akibat bencana
luapan lumpur panas Lapindo.
“Sampai saat ini kami tetap menggeluti usaha
14
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kain bordir walaupun omset kami mengalami
penurunan drastis akibat bencana lumpur panas
Lapindo. Sebetulnya lokasi usaha kami tidak secara
langsung terkena bencana luapan lumpur panas
Lapindo mengingat jarak dari lokasi semburan
lumpur panas masih sekitar 5 km. Namun luapan
lumpur panas tersebut telah mengganggu akses
masuk ke wilayah Tanggulangin disamping
mengakibatkan anjloknya citra industri kerajinan
di Tanggulangin,” kata Hariani.   
Terganggunya akses jalan Surabaya ke
Tanggulangin telah mengakibatkan para
pelanggan tetap kain bordir Yani Collection tidak
mau lagi datang ke lokasi usahanya. Akibatnya,
volume pesanan yang diperoleh Yani Collection
pun merosot tajam. Padahal biasanya setiap
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minggunya selalu saja ada pesanan baru yang
masuk dari para pelanggan dari Surabaya dan
kota-kota besar lainnya di tanah air.
Menurut Yani, biasanya hampir setiap hari
lokasi usaha miliknya selalu dipenuhi para
pengunjung/tamu dari berbagai kota. Namun
setelah peristiwa semburan lumpur panas Lapindo
jumlah pengunjung yang datang merosot tajam.
Karena mereka tidak mau terkena macet di
jalan ketika menuju ke Tanggulangin. Selain itu
sebagian rumah karyawan Yani Collection juga
ada yang terendam lumpur panas.    
“Sebetulnya kami masih tetap memiliki
kemampuan produksi seperti sebelum terjadinya
bencana luapan lumpur panas Lapindo. Namun
penjualan kami mengalami penurunan drastis
karena anjloknya citra Tanggulangin akibat
terganggunya akses jalan menuju ke sana. Karena
itu, dengan adanya bencana lumpur panas
Lapindo itu, kami kini harus berusaha lebih keras
lagi agar order pembuatan kain bordir kami bisa
kembali lagi,” tegas Hariani.  
Untuk membangkitkan kembali citra industri
kain bordir Tanggulangin sekaligus untuk meraih
kembali pesanan yang sebelumnya membludak,
Hariani mencoba mencari terobosan baru
dengan membuka showroom/galeri di luar kota
Tanggulangin, yaitu di Surabaya (di Jembatan
Merah Plaza). Pembukaan showroom/galeri baru
di luar kota Tanggulangin itu terpaksa dilakukan
Hariani agar dapat tetap melayani pesanan dari
para pelanggan dari Surabaya dan dari kota lainnya.
Sambil melayani pesanan dari para pelanggan
lamanya, Hariani juga dapat memanfaatkan
pertemuan dengan para pelanggannya itu untuk
meyakinkan bahwa kegiatan usaha kain bordir
Yani Collection di Tanggulangin sama sekali tidak
terkena dampak lumpur panas Lapindo sehingga
masih tetap beroperasi seperti biasanya.
Terobosan yang dilakukan Hariani dengan
membuka showroom di Surabaya ternyata
membawa hasil yang cukup memuaskan. Para
pelanggan lama yang sempat hengkang kembali
memesan kain bordir dari Yani Collection. Pesanan
pembuatan kain bordir dari para pelanggan
lama itu kemudian diteruskan ke workshop Yani
Collection di Tanggulangin.  
Hariani mulai terjun ke dunia wiraswasta pada
tahun 1997. Pada awalnya Hariani hanya membuat
tas dan sepatu selop/sandal wanita, namun
kemudian juga membuat busana yang desain/
modelnya dipadukan/disesuaikan dengan tas
dan sandal. Selain itu, Hariani dengan UD Yani
Collectionnya juga membuat kain bordir serta
pakaian wanita, busana muslimah, jilbab dan
mukena dari kain bordir yang dikombinasikan
dengan hiasan payet dan manik-manik. Payet dan
manik-manik yang berwarna-warni kelap kelip
semakin menambah keindahan produk busana
Yani Collection.

Dengan dibantu 20 orang karyawan, Hariani
kini mampu memproduksi 1.500 lembar kain
bordir setiap bulannya. Sedangkan pembuatan
busana dari kain bordir tergantung kepada
pesanan dari pembeli mengingat untuk
pembuatan busana Hariani hanya menerima
pesanan. Pembuatan busana berdasarkan
pesanan pembeli tersebut dilakukan karena
Hariani ingin lebih mengutamakan mutu produk
dan kepuasan pelanggan.
Berbeda dengan produk kain bordir lainnya
yang ada di Tanggulangin dan kota-kota lainnya
di Indonesia, produk kain bordir Yani Collection
memiliki ciri khas berupa desain ‘krancangan’,
yaitu kain bordir yang pada bagian-bagian
tertentu terdapat lubang-lubang hiasan bordir
yang sangat menarik. Namun demikian, secara
umum Yani Collection mengikuti trend pasar
yang dikombinasikan dengan ciri khas dan desain
Yani Collection sendiri.

“Kami selalu mengikuti selera konsumen
agar produk kami dapat memenuhi permintaan
pasar. Kami secara rutin selalu mengikuti kegiatan
pameran yang diselenggarakan di berbagai kota
di tanah air. Selain untuk mendapatkan order
pembuatan dan penjualan barang, partisipasi
dalam pameran juga sangat penting untuk
mengetahui trend dan selera pasar sekaligus
sebagai ajang untuk promosi dan study banding
dengan pengusaha kain bordir lainnya,” kata
Hariani.
Untuk meningkatkan daya tarik kain
bordirnya, Hariani sering kali mengkombinasi
metode pembuatan kain bordirnya dengan
metode lain yang sedang nge-trend. Misalnya,
metode sulam pita yang kini sedang laku keras
di pasar dikombinasikan dengan kain bordir.
Walaupun sulam pita kini sedang booming,
Hariani tidak meninggalkan kain bordir melainkan
mengkombinasikannya dengan sulam pita
sehingga kain bordir yang dihasilkan tampak
makin anggun dan cantik.
“Sulam pita saat ini memang sedang booming.
Namun kami perkirakan booming-nya sulam pita
ini tidak akan berlangsung lama melainkan hanya
sementara mengikuti trend mode yang sedang
berkembang. Namun trend pasar tersebut tetap
harus kami ikuti agar kita tidak ditinggalkan
pasar. Sedangkan kain bordir akan tetap diminati
sepanjang masa, tetapi memang desainnya harus
terus berkembang agar bisa memenuhi tuntutan
dan selera masyarakat konsumen,” tegas Hariani.

informasi >
U.D. Yani Collection
C.P. Dra. S. Hariani, Pondok Sidokare Asri Blok FF-23
Sidoarjo, Jawa Timur
Telp (031) 8961073, HP: 081332328188
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Kain Besurek
Bengkulu
B

angsa Indonesia memang memiliki seni
budaya yang sangat kaya. Banyaknya
suku bangsa yang mendiami wilayah
Indonesia ternyata makin memperkaya
khazanah kebudayaan nasional yang terbentang
mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan

16
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seni budaya berbagai suku bangsa itu
menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar
apabila dikembangkan dengan baik dan secara
professional.
Salah satu contoh kekayaan seni budaya itu
adalah kain Besurek Bengkulu. Kain tradisional

yang satu ini tidak lain adalah kain batiknya
masyarakat adat yang ada di wilayah Bengkulu.
Sebab, semua proses pembuatan kain besurek
sama persis dengan proses pembuatan kain batik
di pulau Jawa. Yang membedakan hanyalah motif
atau corak dan pemilihan warna pada batik yang
lebih banyak mengambil motif atau warna warni
yang sesuai dengan nilai seni budaya setempat.
Secara harfiah, kata Besurek sendiri berarti
menulis. Karena itu, yang disebut dengan kain
Besurek pada awalnya selalu diasosiakan dengan
kain batik tulis. Namun dewasa ini banyak juga
berkembang kegiatan produksi kain Besurek cap
dan Besurek printing.
Adalah Hj. Rosmani Adjis, sosok seorang
pengusaha wanita, yang memulai memelopori
pengembangan kain Besurek Bengkulu tersebut.
Pada tahun 1968 Hj. Rosmani mulai merintis usaha
pengembangan industri kerajinan kain Besurek
Bengkulu itu dari nol. Dengan berbekal semangat
dan pengetahuan/keterampilan membatik yang
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diwariskan secara turun temurun, Hj. Rosmani
memberanikan diri membuka usaha tersebut.
“Kain Besurek Bengkulu sendiri sudah ada
sejak abad ke-16 bersamaan dengan masuknya
Islam ke wilayah Bengkulu. Pengaruh agama
Islam sangat kentara sekali pada kain Besurek
Bengkulu. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya
motif kaligrafi yang dipergunakan dalam

pembuatannya padahal sebelumnya motif kain
Besurek Bengkulu lebih banyak didominasi oleh
motif flora dan fauna,” kata Hj. Rosmani.
Sebelum pengaruh Islam masuk, warna yang
mendominasi kain Besurek Bengkulu umumnya
adalah warna hitam atau biru, warna merah,
merah hati, coklat, kuning atau kekuningan. Kain
berwarna hitam atau biru biasanya digunakan
untuk menutup mayat dan menutup keranda.
Sementara itu, kain warna merah, merah
hati, coklat, kuning dan kekuningan biasanya
digunakan untuk keperluan upacara adat seperti
untuk penganten dan pernikahan.
Menurut Hj. Rosmani, seni kerajinan membuat
kain Besurek di kalangan masyarakat Bengkulu
sempat mengalami masa kevakuman selama
berpuluh-puluh tahun lamanya. Sampai akhirnya
sekitar tahun 1980-an Gubernur Bengkulu,
Suprapto, menggalakkan kembali seni kerajinan
kain Besurek dengan membangkitkan kembali
motif-motif lama.
Salah satu langkah yang ditempuh Gubernur
Suprapto dalam menggalakkannya adalah
dengan mewajibkan para pegawai negeri sipil
(PNS)untuk mengenakanpakaiandari kainBesurek
pada hari-hari kerja tertentu. Di luar dugaan
langkah yang ditempuh Gubernur Suprapto itu
mampu mendorong bangkitnya kembali industri
kerajinan kain Besurek di Bengkulu. Bahkan,
kalangan pelaku industri pun mulai terangsang
kembali untuk mengembangkan motif-motif
baru.
Motif-motif baru tersebut umumnya
dikembangkan dari dua motif dasar yang kini
menjadi ciri khas kain Besurek Bengkulu. Kedua
jenis motif dasar tersebut adalah motif kaligrafi
dan motif bunga Raflesia. Salah satu dari dua
jenis motif dasar tersebut selalu ada pada hampir
semua kain Besurek Bengkulu.
Dengan mempekerjakan 12 orang karyawan,
Hj. Rosmani setiap minggunya mampu
memproduksi kain Besurek tulis sebanyak 100
meter. Untuk pembuatan kain Besurek tulis ini,
Hj. Rosmani biasanya menggunakan bahan kain
katun dan sutera. Selain itu, untuk memenuhi
kebutuhan pasar, Rosmani juga memproduksi
kain Besurek printing yang terbuat dari bahan sun

wash sekitar 7.500 meter per tahun. Namun kain
printing tersebut tidak diproduksi sendiri oleh Hj.
Rosmani melainkan diproduksi oleh pabrik kain
printing di Pulau Jawa atas pesanan desain dan
motif dari Hj. Rosmani.
“Sebelumnya kami sempat memiliki
karyawan sebanyak 25 orang yaitu tepatnya pada
tahun 2000. Jumlah karyawan itu sengaja kami
kurangi karena pesanan kami juga mengalami  
penurunan. Hal itu terjadi karena di Bengkulu
sendiri kini makin banyak orang menerjuni usaha
kerajinan kain Besurek. Jadi, kini makin banyak
pemain baru di industri ini, tapi bagi kami itu
tidak menjadi masalah, kita bagi-bagi rejekilah,”
tutur Hj. Rosmani.     
Produk kain Besurek buatan Hj. Rosmani
cukup dikenal di kalangan masyarakat Bengkulu.
Di pasaran, kain buatan Hj. Rosmani dijual dengan
menggunakan merek ‘Limura’. Hj. Rosmani
mengaku sampai saat ini pemasaran masih
terbatas di wilayah Bengkulu. Namun pada  
waktu-waktu tertentu banyak juga pembeli yang
datang dari daerah lain untuk berbelanja.
Hj. Rosmani biasanya menjual kain Besurek
tulis dengan harga yang lebih mahal dibandingkan
dengan kain printing. Sebagai perbandingan,
satu stel bahan kain Besurek printing biasanya
dijual dengan harga Rp 50.000 sampai Rp 75.000,
sedangkan tulis yang terbuat dari bahan sutera
dijual dengan harga paling tidak Rp 1,25 juta.
***   

informasi >
Rumah Batik Limura
Jl. S. Parman No. 16 Tanah Patah Bengkulu
Telp. (0736) 342271
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PT Reka
Kriya Kevala

Produk Home Accessories
‘Apique’yang Bernuansa
Budaya Nusantara

18

Karya Indonesia edisi 4 - 2007

asyarakat Indonesia yang terdiri
dari ratusan suku bangsa dengan
tradisi budayanya masing-masing
telah membuat Indonesia kaya akan
budaya dan seni tradisional yang dapat menjadi
sumber inspirasi bagi pengembangan berbagai
macam karya cipta manusia di masa kini dan
masa mendatang.
Selain dapat menjadi sumber inspirasi bagi
pengembangan karya cipta manusia Indonesia,
tradisi dan seni budaya masyarakat asli Indonesia
yang sangat khas dan tidak ada duanya di dunia
itu juga menyimpan potensi ekonomi yang
sangat besar apabila ditangani dan dikemas
dengan baik dan apik.
Dengan pertimbangan itu sekaligus untuk
mempromosikan dan melestarikan budaya
asli Indonesia, PT Reka Kriya Kevala terjun
ke industri kerajinan dengan menggali dan
mengembangkan kekayaan seni dan budaya
tradisional masyarakat adat dan suku bangsa
di tanah air. Perusahaan yang memproduksi
dan memasarkan produk kerajinan dengan
merek ‘Apique’ itu memfokuskan diri dalam
mengembangkan produk kerajinan asesoris
dalam ruangan (home/interior accessories) yang
terbuat dari bahan logam dan kayu. Walaupun
produk kerajinan dengan merek ‘Apique’ itu lebih
banyak didominasi oleh bahan dari logam, namun
PT Reka Kriya Kevala juga mengembangkan
berbagai desain produk kerajinan dengan bahan
kayu.
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“Dalam mendesain produk kerajinan,
baik yang terbuat dari logam maupun
dari kayu, kami selalu mengambil tema,
motif atau bentuk-bentuk karya seni
yang bersumberkan dari kekayaan
budaya nasional. Dengan menggali dan
meneliti kekayaan budaya nasional, kita
tidak akan kehabisan ide atau inspirasi
dalam mengembangkan produk-produk
kerajinan yang bermutu, unik, menarik
dan tentu saja dapat diterima dengan
baik di pasar,” kata Khi Khiun, Direktur
Pelaksana PT Reka Kriya Kevala.
Menurutnya, perusahaannya kini
lebih banyak menggunakan bahan
logam (kuningan, besi baja dan perak)
untuk memproduksi berbagai barang
kerajinan bercorak seni budaya nasional itu
karena pembuatan barang kerajinan dari kayu
memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala
utamanya adalah barang kerajinan dari kayu sulit
dibuat seragam khususnya dalam ukurannya.
“Mengingat seluruh proses pembuatan
barang kerajinan di perusahaan kami dilakukan
secara manual atau hand made, maka produk
yang dihasilkan biasanya ukurannya tidak bisa
standard. Demikian juga dengan lama waktu
produksinya tidak bisa kami tentukan secara
pasti,” tutur Khi Khiun.
Dia mengatakan, perusahaannya pernah
mendapatkan pesanan pembuatan barang
kerajinan dalam jumlah banyak dari sebuah
perusahaan dari Jepang, namun karena
ukurannya sulit dibuat seragam/standard maka
akhirnya pesanan itu tidak bisa dipenuhi sesuai
permintaan pemesan.
“Karenanya, sejak itu kami lebih banyak
menggunakan bahan logam untuk pembuatan
berbagai produk kerajinan. Sebab, bahan dari
logam lebih mudah dibuat standard baik dalam
bentuk maupun dalam ukuran. Dalam proses
pembuatannya, bahan logam itu ada yang
dibuat dengan cara dicetak atau dicor, ada juga
yang ditatah secara hand made. Produk kerajinan
yang dibuat dengan cara dicor bisa diproduksi

secara masal dalam jumlah banyak dan dalam
waktu yang relatif lebih singkat. Sedangkan
untuk barang kerajinan logam yang dibuat
dengan ditatah tidak bisa diproduksi secara masal
karena proses produksinya secara manual dengan
tangan,” katanya.
Dalam pembuatan barang kerajinan, PT Reka
Kriya Kevala juga banyak mengangkat motif-motif
atau corak dan icon yang bersumber dari kekayaan
budaya nasional. “Sejak awal, kami memang
memiliki visi dan misi untuk mengangkat dan
meng-go-international-kan kekayaan budaya
nasional melalui barang kerajinan yang bercorak
seni budaya asli Indonesia yang dikemas dengan
baik. Walaupun sumber inspirasinya dari seni
budaya warisan nenek moyang, namun produk
kerajinan tersebut sangat cocok sebagai hiasan
interior bagi hunian modern. Hal itu terbukti
dengan tingginya minat kalangan pembeli,
terutama pembeli dari luar negeri terhadap
produk kerajinan tersebut.”
Dengan memadukan unsur seni budaya
tradisional Indonesia dengan desain kontemporer
modern, produk kerajinan ‘Apique’ tampak sangat
indah dan kaya akan nilai seni. Produk kerajinan
bernuansa etnis tradisional yang dikemas dalam
desain kontemporer ternyata sangat cocok untuk
menghiasai ruangan interior hunian modern.
Dewasa ini, untuk produk kerajinan yang

terbuat dari bahan cetakan atau coran logam,
PT Reka Kriya Kevala mampu memproduksi  
rata-rata 500 pieces per bulan, sedangkan untuk
kerajinan logam tatahan perusahaan tersebut
mampu memproduksi rata-rata sebanyak 200
pieces per bulan.
Dalam menjalankan kegiatan produksi
berbagai produk kerajinan tersebut PT Reka Kriya
Kevala menjalin kerjasama kemitraan dengan 10
perajin untuk memproduksi barang kerajinan
setengah jadi. Produk-produk kerajinan setengah
jadi itu kemudian dirakit dan mendapat sentuhan
akhir di bengkel kerja milik PT Reka Kriya Kevala.
Saat ini perusahaan itu mempekerjakan 10 orang
karyawan tetap untuk mengerjakan kegiatan
perakitan dan proses pengerjaan akhir.
PT Reka Kriya Kevala didirikan pada tahun
2000 oleh almarhum Drs. Jati Setiono
Djatmiko MHum, seorang dosen Universitas
Tarumanagara, dan mantan mahasiswanya, Khi
Khiun. Perusahaan tersebut memulai aktivitas
usahanya dengan mengikuti pameran Inacraft
Tahun 2000. Di luar dugaan, berbagai produk
kerajinan yang dikembangkan perusahaan
tersebut mendapat sambutan hangat dari
kalangan konsumen. Kini, produk kerajinan
yang diberi merek ‘Apique’ itu sudah diekspor ke
berbagai negara diantaranya Australia, Jepang
dan Spanyol.   

informasi >
PT Reka Kriya Kevala
Jl. Tanjung Duren Barat 6 No. 10, Jakarta 11470
Telp (021) 5673806 (Hunting), Fax. (021) 56968397
e-mail: apique@cbn.net.id, khikhiun@apique.net
website: www.apique.net
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Pande Ketut Warsa
Melestarikan Industri Gamelan Bali

S

eni musik dan seni tari merupakan
unsur seni budaya yang tidak dapat
terpisahkan dari masyarakat pendukung
suatu kebudayaan. Lebih-lebih bagi
masyarakat Bali yang merupakan penganut
agama Hindu yang taat, seni musik tradisional dan
seni tarinya tidak hanya sekedar hiburan semata,
tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Sebab,
bagi masyarakat penganut Hindu Bali, seni musik
dan seni tari Bali merupakan bagian dari ritual
keagamaan yang sangat sakral.
Berbagai upacara adat yang merupakan
bagian dari ritual keagamaan di kalangan
masyarakat penganut Hindu Bali tidak pernah
terlepas dari seni musik tradisional Bali. Hal itu
dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir setiap
upacara keagamaan dan upacara adat selalu
tidak pernah lepas dari perpaduan antara suara
gong, gamelan, suling, gendang dan peralatan
musik tradisional lainnya. Sedangkan berbagai
20
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tari-tarian Bali menurut kepercayaan kalangan
penganut agama Hindu Bali merupakan bagian
dari ritual keagamaan.
Dengan adanya keterkaitan yang sangat
erat antara seni musik dan seni tari tradisional
Bali dengan agama Hindu Bali yang dianut
masyarakat, maka secara otomatis seni musik
dan seni tari tradisional Bali dapat tetap hidup
dan berkembang di kalangan masyarakat Bali.
Dengan cara itu pula, secara sadar maupun tidak
sadar masyarakat Bali telah melestarikan seni
budaya mereka secara alamiah yang dengan
sendirinya menciptakan iklim yang sangat
kondusif bagi upaya pelestarian industri kerajinan
peralatan musik tradisional Bali.
Pande KetutWarsa adalah salah satu dari  sekian
banyak seniman Bali yang kini terjun menekuni
industri kerajinan gamelan Bali. Pande yang
sebetulnya seorang guru seni (tari dan karawitan)
sekolah menengah atas merasa terpanggil untuk
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terjun ke dunia gamelan Bali guna meneruskan
tradisi keluarga di industri tersebut. Pande juga
merasa terpanggil untuk tetap melestarikan
industri tersebut sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya melestarikan seni dan
budaya tradisional Bali.
Bagi Pande industri kerajinan gamelan Bali
sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru. Sebab,
sejak masih usia kanak-kanak Pande sudah
berinteraksi dengan lingkungan keluarga yang
menggeluti industri kerajinan gamelan Bali.
Pande pun memperoleh keterampilan dan
keahlian membuat peralatan/perlengkapan
gamelan secara turun-temurun dari orang
tuanya. Dari sejak kecil orang tuanya sudah
memperkenalkan industri kerajinan tersebut dan
mengajari cara pembuatan berbagai peralatan
gamelan Bali di bengkel kerjanya.
Namun Pande sendiri merasa tidak cukup
hanya mendapatkan pelajaran keterampilan
membuat peralatan gamelan Bali dari orang
tuanya. Ia berpendapatan apabila dirinya
mendapatkan pendidikan formal lebih tinggi,
maka lengkaplah sudah pengetahuan dan
keterampilan yang diperolehnya sebagai modal
utama untuk mengembangkan sekaligus melestarikan seni budaya tradisional Bali.
Karena itu, Pande secara tekun menempuh
semua
jenjang
pendidikan
formalnya
hingga kemudian akhirnya dia melanjutkan
pendidikannya ke Akademi Seni Tari Indonesia
(ASTI) di Bali. Tidak puas dengan gelar diploma III
(sarjana muda) yang dia peroleh di ASTI, Pande
pun melanjutkan pendidikan sarjana penuhnya
(S1) di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(IKIP) PGRI di Bali.
Selepas tamat kuliah, diapun menekuni
profesi sebagai guru seni di berbagai sekolah
menengah atas sambil tetap memberi dukungan
kepada orang tuanya dalam mengelola industri
kerajinan gamelannya.  
Mulai tahun 1986, Pande yang pernah menjadi

Kepala Sekolah SMK 3 Sukowati, Bali selama
beberapa periode, betul-betul mencurahkan
seluruh perhatiannya pada industri kerajinan
gamelan Bali dengan membuka bengkel kerja
sendiri. Namun demikian, di sela-sela waktu
luangnya, ia masih tetap menekuni profesi
lamanya sebagai guru seni di SMA 1 Ubud, Bali.
Untuk membuat perangkat gamelan Bali,
Pande yang kini dibantu oleh lima orang karyawan,
biasanya menggunakan bahan baku berupa
perunggu (campuran logam tembaga dan timah)
atau besi baja. Untuk gamelan yang dibuat dari
bahan perunggu proses pembuatannya dengan
cara dicor baru kemudian ditempa. Sedangkan
untuk peralatan gamelan yang dibuat dari besi
baja proses pembuatannya dengan cara ditempa,
tanpa melalui proses cor.
Sebelum dicor, bahan dasar berupa logam
perunggu biasanya dilebur dulu hingga
menjadi logam cair. Logam perunggu cair itu
kemudian dituang ke dalam cetakan (mal)
tertentu kemudian setelah agak dingin ditempa
dengan menggunakan alat tempa berupa palu

sambil sekali-kali dipanaskan didalam bara api.
Sementara itu, untuk pembuatan peralatan
gamelan dari logam besi baja, bahan dasar
berupa plat logam besi baja tidak dicor terlebih
dahulu melainkan langsung ditempa.
Biasanya gamelan yang terbuat dari bahan
logam perunggu memiliki gema suara yang
lebih panjang ketimbang yang terbuat dari
logam besi baja atau bahan logam lainnya. Karena
itu, kebanyakan pembeli biasanya memesan
pembuatan peralatan gamelan yang terbuat dari
logam perunggu.
Pande biasanya membuat perangkat gamelan
Bali berdasarkan pesanan yang masuk dari para
pembeli. Dengan demikian, ia tidak pernah
memiliki stok perangkat gamelan Bali di bengkel
kerjanya, kecuali seperangkat gamelan Bali yang
siap untuk dimainkan apabila sewaktu-waktu ada
undangan pentas. Sebab, selain menekuni usaha
pembuatan kerajinan gamelan Bali, Pande juga
memiliki satu grup penabuh gamelan yang suatu
waktu dapat dipanggil. Bahkan, sebelumnya
pernah mempunyai sanggar seni. Walaupun
sanggar seni itu kini sudah tutup, namun kegiatan
menabuh gamelan masih tetap dilakoni di selasela waktu luangnya.
Menurut Pande, pesanan pembuatan
perangkat gamelan Bali selalu saja ada setiap
bulan. Pesanan tersebut datang baik dari wilayah
Bali sendiri maupun dari wilayah luar Bali.
Beberapa pesanan yang datang dari daerah lain
diantaranya dari Lampung (kalangan pecinta seni)
disamping dari luar negeri seperti dari Amerika
Serikat dan beberapa negara lainnya. Satu set
perangkat gamelan Bali termasuk gong kebyar
biasanya terdiri dari 16 tungguh yang seluruhnya
membutuhkan 128 bilah/daun gamelan. ***

informasi >
Pande Ketut Warsa
Jl. Trenggana 115
Penatih – Denpasar
Telp. (0361) 461840
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Agus Riyanto

Memahami Karya Seni Keris melalui Barang

K

eris merupakan salah satu dari sekian banyak karya seni dan
budaya asli Indonesia yang diwariskan secara turun temurun
dari nenek moyang bangsa ini. Selain memiliki fungsi utama
sebagai senjata, keris juga memiliki sejumlah fungsi lain yang
terkait erat dengan nilai seni dari keris tersebut.
Pada jaman kerajaan dahulu, status seseorang di masyarakat
dapat dengan mudah dikenali dengan hanya melihat keris yang
disandangnya. Tentu saja keris yang memiliki nilai seni tinggi menjadi
tanda bahwa pemilik dari keris tersebut memiliki status sosial yang
tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, apabila keris yang disandang
seseorang tidak begitu memiliki nilai seni maka itu menunjukkan
bahwa pemiliknya memiliki status sosial yang tidak begitu tinggi di
masyarakat.  
Karena itu pada jaman kerajaan dahulu, keris menjadi simbol status
sekaligus menjadi kebanggaan pemiliknya. Di abad modern dewasa ini
pun, keris tetap menjadi kebanggaan pemiliknya, dalam hal ini keris kini
menjadi kebanggaan nasional, kebanggaan seluruh bangsa Indonesia
yang menjadi pewaris budaya peninggalan para nenek moyang itu.
Dunia internasional pun melalui Organisasi Pendidikan dan
Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa   atau   United   Nations  
Education and Culture Organization (UNESCO) secara resmi telah
mengakui bahwa keris merupakan warisan
budaya Nusantara. Karena tidak ada
satu bangsa pun di dunia
yang memiliki
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budaya
membuat
keris seperti bangsa
Indonesia. Karena itu,
keris yang pada jaman
kerajaan dulu berfungsi
sebagai senjata utama
bagi para komandan
pasukan, bangsawan,
pejabat kerajaan hingga
raja, kini telah menjadi
bagian dari ciri khas
budaya Indonesia.
Tingginya nilai seni yang terkandung dalam karya cipta keris telah
mendorong Agus Riyanto untuk mengoleksi keris dari berbagai daerah di tanah
air. Sejak lima tahun lalu Agus mendirikan Galeri Tosan Aji yang mengoleksi
sekitar 300 jenis keris dari berbagai daerah.
Bagi Agus sendiri daya tarik berupa nilai seni yang tinggi bukanlah satusatunya faktor yang menarik baginya, namun lebih dari itu keris memiliki
kharisma yang kuat sehingga menimbulkan kekuatan tersendiri bagi pemiliknya.
Kekuatan tersebut berupa kekuatan magis yang dipercaya dapat menimbulkan
derajat, kewibawaan, rejeki, keselamatan, kerukunan keluarga dan lain-lain bagi
para pemiliknya.
Selain mengoleksi keris Agus dengan Galeri Tosan Ajinya juga menjalankan
kegiatan usaha jasa perawatan, pengasahan dan penggerindaan
keris. Agus juga memiliki hubungan/jaringan yang sangat
luas, baik diantara kalangan pecinta, kolektor
dan para pembuat keris di berbagai
daerah. Hal itu membuat
Agus dikenal
baik
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di kalangan komunitas tersebut. Selain itu,
Agus memiliki pengetahuan yang cukup luas
mengenai seluk beluk dan berbagai hal tentang
keris. Pengetahuan tersebut diperoleh Agus
dengan cara otodidak dari berbagai sumber
disamping Agus sering mengadakan diskusi dan
tukar pikiran dengan kalangan kolektor, pecinta
dan pembuat keris.
Karena pengetahuannya yang luas tentang
keris dan memiliki hubungan serta jaringan yang
sangat luas dengan kalangan kolektor, pecinta   
dan pembuat keris, Agus sering juga mendapatkan pesanan pembuatan keris dari pembeli,
pecinta atau kolektor keris dari berbagai daerah.
Menurutnya, pembuatan keris membutuhkan
waktu yang relatif panjang karena banyaknya
tahapan/rangkaian proses yang harus dilalui oleh
seorang pembuat keris. Keris yang berkualitas
tinggi biasanya dibuat dari tujuh sampai delapan
jenis bahan seperti besi baja, titanium, chlor,
karbon, nikel, emas dan pamor (batu bintang,
yaitu batu yang memiliki energi positif yang
merupakan batu yang jatuh dari langit).
Bahan-bahan logam tersebut disusun secara
berlapis kemudian ditempa dan dilipat. Proses
tempa dan lipat tersebut diulang berkali-kali
sampai ratusan, bahkan ribuan kali proses

tempa dan lipat. Proses ini sangat menentukan
karakteristik dan kualitas batang keris yang
dihasilkan. Semakin banyak proses tempa dan
lipat yang dilakukan, semakin baik karakteristik
keris yang muncul dan semakin baik kualitas dari
keris itu.
Tahapan proses penempaan dan pelipatan
ini pula yang sangat menentukan timbulnya
berbagai pamor pada batang logam keris
yang tidak lain menjadi semacam hiasan pada
batang logam keris. Pamor tersebut diyakini
dapat membawa berbagai peruntungan bagi
pemiliknya, misalnya pamor hujan mas atau
sembur mas merupakan pamor kerejekian.
Demikian juga pamor banyu mili (air mengalir)
merupakan pamor kerejekian.   Jenis pamor
lainnya yang banyak dikenal dalam dunia
perkerisan diantaranya pendaringan kebak, wos
wuta, ngulit semongko, naga, singa, junjung
drajat, omyang jimbhe, kol buntet, sepang, semar
mesem dll.
Selain dihiasi pamor, batang logam keris
juga sering kali dihiasi oleh berbagai jenis motif.
Beberapa jenis motif batang keris yang banyak
dikenal di dunia perkerisan diantaranya motif
naga, singa, semar, lembu dan lain-lain.
Dalam rangkaian proses pembuatan keris
hingga siap dipergunakan atau dipajang di
ruang koleksi, ada beberapa pihak yang terlibat
yng masing-masing menangani satu tahapan
proses pembuatan. Misalnya, ada pihak yang
khusus menangani proses penempaan dan
pelipatan bahan logam untuk keris, ada yang

khusus menangani proses penggerindaan atau
pengasahan keris, ada yang khusus menangani
pembuatan sarung keris, dan ada juga yang
khusus menangani pembuatan pegangan keris.
“Saya sendiri, dalam berbagai tahapan
pembuatan keris itu, mengkhususkan diri
dalam tahap penggerindaan dan pengasahan
batang logam keris yang telah melalui tahapan
penempaan dan pelipatan,” tutur Agus.
Dilihat dari bentuk fisiknya keris terdiri dari
dua tipe utama, yaitu keris lurus dan keris luk. Keris
lurus memiliki ciri utama berupa batang logam
keris yang bentuknya lurus, sedangkan keris luk
memiliki ciri utama berupa batang logam keris
yang tidak lurus alias berkelok-kelok.
Seluk beluk perkerisan itu menjadi ciri khas
tersendiri bagi seni budaya keris yang kini telah
diakui secara internasional sebagai warisan
budaya Nusantara. Kekhasan itu sudah ada sejak
dari proses pembuatan sampai pada motif, pamor
berikut berbagai mitos dan keyakinan yang
timbul dari benda keris tersebut. Semua itu tidak
hanya memperkaya khazanah budaya nasional,
tetapi menjadi bagian dari khazanah budaya
dunia yang kini telah mendapatkan pengakuan
internasional. ***

informasi >
Gallery Tosan Aji
Jl. Ngagel Tirto III/51A Surabaya – 60245
Jawa Timur
Telp. (031) 5026649
HP. (031) 081 2311 5679
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UD Kamasan Bali

Seni Kerajinan Uang Kepeng

S

eni merangkai uang logam dari Bali
merupakan salah satu kekayaan seni
budaya Nusantara yang sangat khas dan
unik. Seni kerajinan uang logam tersebut
mulai dari pembuatan uang kepeng sampai
seni merangkai uang kepeng menjadi berbagai
bentuk kerajinan telah berlangsung berabadabad lamanya di Bali.
Seni kerajinan tersebut diwariskan secara
turun temurun kepada kalangan generasi
penerusnya di Bali dan sampai saat ini masih tetap
eksis dan menjadi salah satu ciri khas masyarakat
pendukung kebudayaan tersebut di Bali.   
I Made Sukma Swacita yang sehari-hari
dipanggil dengan panggilan akrab Made adalah
salah seorang perajin uang logam kepeng dari
Bali yang mencoba melestarikan kebudayaan
tersebut agar tidak punah digerus kemajuan
jaman di era modern dewasa ini.
Mantan karyawan salah satu perusahaan
perbankan di Bali tersebut mulai terjun langsung
menangani usaha kerajinan uang logam kepeng
Bali sejak April 2004 lalu. Dia rela meninggalkan
pekerjaannya sebagai pegawai bank untuk
beralih profesi dan kini menekuni pekerjaan
barunya sebagai seorang perajin uang kepeng
Bali.
24
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Keterampilan membuat dan merangkai
uang logam kepeng diperoleh Made secara
turun temurun dari keluarga. Namun khusus
untuk pembuatan uang kepengnya sendiri
Made mencoba meningkatkan pengetahuan dan
keterampilannya dengan belajar dari para perajin
logam cor di Juwana, Jawa Tengah.
Sebelumnya masyarakat Bali membuat
uang logam kepeng dengan cara ditempa dari
bahan dasar berupa lempengan logam yang
sudah jadi. Namun dengan teknik baru yang
dipelajari di Juwana, Jawa Tengah, Made kini
mengembangkan kerajinan pembuatan uang
logam kepeng dengan teknik pengecoran dan
pencetakan logam.
“Sebetulnya seni kerajinan membuat dan
merangkai uang logam kepeng sendiri berasal
dari negeri China dan masuk ke Bali pada
beberapa abad lalu. Namun di Bali sendiri seni
budaya membuat dan merangkai uang logam
kepeng ini terus berkembang menjadi bagian
dari seni budaya Bali,” kata Made.
Dengan teknik pengecoran logam yang
dipelajari di Juwana, Jawa Tengah, Made kini
mengembangkan usaha pembuatan uang logam
kepeng berikut seni kerajinan merangkai uang
logam kepeng secara lebih professional.

Bahan baku pembuatan uang logam kepeng
terdiri dari lima jenis logam yang berbeda seperti
emas, tembaga, perak dll. Kelima jenis logam
tersebut dilebur menjadi satu melalui tungku
peleburan kemudian logam cair itu dituang ke
dalam cetakan khusus untuk dibentuk menjadi
uang kepeng.
“Selama ini kami lebih banyak mendatangkan
uang logam kepeng dari luar Bali untuk                    
memenuhi kebutuhan pembuatan seni kerajinan
merangkai uang kepeng di Bali. Sebab, selama ini
produksi uang logam kepeng di Bali sendiri masih
sangat terbatas. Namun dengan teknik pembuatan
uang kepeng dengan cara pengecoran yang lebih
baik, kami kini sudah bisa memenuhi kebutuhan
uang kepeng di Bali,” tutur Made.
Dengan mempekerjakan 50 orang karyawan,
fasilitas produksi pembuatan uang logam kepeng
milik Made kini mempunyai kapasitas produksi
terpasang sebanyak 20.000 pieces uang logam
per hari. Namun saat ini fasilitas produksi tersebut
baru terpakai sekitar 50% atau dengan tingkat
produksi real sebesar 10.000 pieces uang logam
kepeng.
Uang logam kepeng tersebut kemudian
dirangkai menjadi berbagai bentuk sesuai
dengan desain yang sudah dipersiapkan Made
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sebelumnya. Kini Made memiliki lebih dari 250
desain rangkaian uang logam yang sangat
menarik dan indah. Produk kerajinan berupa
rangkaian uang logam kepeng tersebut kini
dipasarkan baik di pasar lokal Bali sendiri, pasar
nasional (sejumlah kota besar) dan ke pasar
mancanegara.
“Produk kerajinan rangkaian uang logam
kepeng ini selain dapat dipergunakan untuk
keperluan ritual para penganut agama Hindu
juga dapat digunakan untuk keperluan lain      
seperti untuk hiasan interior rumah, kantor
maupun hotel dan tempat-tempat lainnya.
Beberapa bentuk kerajinan rangkaian uang logam
kepeng yang dapat dijadikan hiasan interior

diantara patung penari Bali, rumah adat, hiasan
dinding dan berbagai bentuk asesoris ruangan
lainnya,” kata Made.
Beberapa produk kerajinan rangkaian uang
logam kepeng yang selama ini banyak digunakan
umat Hindu Bali untuk kegiatan ritual keagamaan
diantaranya berbagai peralatan sembahyang,
peralatan sesaji dan lain-lain. Sedangkan produk
kerajinan rangkaian uang logam kepeng untuk
keperluan hiasan interior sangat bervariasi mulai
dari hiasan dinding, berbagai jenis patung, hiasan
meja dan lain-lain.   
Selain dipergunakan untuk membuat
kerajinan rangkaian uang logam, Made juga
memanfaatkan uang logam kepeng tersebut

untuk membuat perhiasan bernilai seni tinggi
seperti cincin, anting-anting dan kalung.
Made mengaku sudah beberapa kali
melakukan penjualan kerajinan rangkaian uang
logam kepeng kepada pembeli dari luar negeri
seperti ke Filipina, Swedia dan Belanda. Bahkan,
beberapa pembeli dari luar negeri tersebut
sudah beberapa kali melakukan pembelian dan
kini menjadi pelanggan tetap Made. Selain itu,
banyak juga turis asing yang sengaja datang ke
bengkel kerja Made di Bali dan membeli kerajinan
rangkaian uang logam kepeng secara langsung.
Untuk meningkatkan kegiatan pemasaran
produk kerajinan rangkaian uang logam
kepengnya, Made menjalin kerjasama dengan

perusahaan travel/tour di Bali yang secara rutin
membawa para tamu asing tersebut ke lokasi
bengkel kerja dan galeri milik Made.
Selain memproduksi uang logam kepeng dan
produk kerajinan rangkaian uang logam kepeng,
Made juga tetap mempertahankan kerajinan
logam tempa yang sudah sejak lama berkembang
di kalangan masyarakat Bali. Beberapa produk
kerajinan logam tempa produksi Made
diantaranya berbagai bentuk bejana/wadah
untuk upacara mandi kembang dan wadah
untuk mandi suci, wadah untuk tempat buahbuahan, senjata dewa dan lain-lain.***

informasi >
UD Kamasan Bali
I Made Sukma Swacita
Jl. Br. Jelantik Kori Batu, Ds. Tojan – Klungkung – Bali
Phone/Fax: (0366) 24781

Karya Indonesia edisi 4 - 2007

25

Made in Indonesia

Bhagaskara Art

Hadirkan Jaman Kerajaan Majapahit Melalui Replika
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uasana pada masa keemasan di era
kerajaan Majapahit seakan hadir
kembali di tengah-tengah kesibukan
masyarakat di era modern dewasa ini.
Itulah kesan pertama yang muncul ketika melihat
berbagai produk kerajinan replika dan monumen
peninggalan kerajaan Majapahit yang terbuat
dari tanah liat terracotta, hasil karya Bhagaskara
dari rumah produksi Bhagaskara Art-nya.  
Berbagai karya seni pada masa keemasan
kerajaan Majapahit yang sarat akan nilai seni
yang sangat tinggi dibuat replikanya secara apik
dan detil di Bhagaskara Art yang dinakhodai
oleh Supriyadi, seorang desainer karya seni
(art designer). Untuk memperkuat sentuhan
seni tempo dulunya, Bhagaskara Art sengaja
mengambil lokasi bengkel kerja di Trowulan,
Mojokerto, Jawa Timur, sebuah lokasi yang
banyak dikenal sebagai situs peninggalan bekas
kerajaan Majapahit.
Desain-desain karya seni tempo dulu yang
merupakan peninggalan masa kejayaan kerajaan
Majapahit menjadi acuan bagi Bhagaskara Art
untuk memproduksi berbagai replika produk
kerajinan tanah liat terracotanya. Desain-desain
karya seni tempo dulu tersebut juga menjadi
sumber inspirasi untuk mengembangkan desaindesain baru bercorak karya seni jaman ‘baheula’
yang masih tetap cocok dengan selera para
pecinta barang seni di era modern dewasa ini.
Walaupun latar belakang pendidikan
Supriyadi hanya lulusan SMA, namun bakat
seni yang diturunkan dari keluarganya sangat
kuat melekat pada diri Supriyadi. Lingkungan
keluarga seniman mulai dari kakek, ayah dan
kakaknya memungkinkan Supriyadi untuk
bersentuhan dengan dunia seni sejak lahir.
Selain itu, ketertarikan dan kegigihan Supriyadi
untuk mempelajari seni kerajinan patung replika
dari tanah liat dan logam secara otodidak makin
memperkuat kemampuan Supriyadi di bidang
seni tersebut.
Selain memanfaatkan bahan baku tanah liat
terracotta, Bhagaskara Art juga memanfaatkan
bahan logam untuk membuat berbagai replika
karya seni jaman kerajaan Majapahit. Bahan logam
seperti emas, perak dan perunggu (campuran
tembaga dan timah) dicor ke dalam cetakancetakan (mal) tertentu untuk dibentuk menjadi
berbagai karya seni bernilai tinggi.
Tentu saja untuk membuat berbagai replika
karya seni peninggalan jaman kerajaan Majapahit
tersebut, Supriyadi melalui Bhagaskara Art-nya
tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan
teknik, keahlian dan keterampilannya dalam
membuat berbagai karya seni dari tanah liat atau
cor logam. Namun lebih jauh lagi, Supriyadi harus
menekuni sejumlah disiplin ilmu lain yang sangat
terkait erat dengan bidang yang ditekuninya
itu seperti ilmu sejarah, ilmu arkeologi dan

antropolgi.
Supriyadi menyadari tanpa dukungan ilmuilmu tersebut maka produk kerajinan replika
hasil karyanya tidak akan mampu mernghadirkan
suasana keemasan jaman kerajaan Majapahit
secara optimal dan utuh. Apalagi untuk menggali
seni budaya tempo dulu dan untuk mengingatkan
kembali kalangan generasi muda di tanah air
terhadap kerajaan Majapahit yang penah berjaya
di masa lalu.
Karena itu pula, Supriyadi menjalin kerjasama
dengan lembaga-lembaga Purbakala setempat
disamping secara rutin melakukan berbagai studi
literatur mengenai berbagai peningalan sejarah
tersebut. Dari hasil kerjasama dan studi literatur
tersebut, Supriyadi kemudian menuangkannya ke
dalam desain-desain yang sangat mirip dengan
aslinya untuk kemudian dibuat replikanya.
Sejak pertama kali menggeluti usaha
kerajinan replika produk seni masa kejayaan
kerajaan Majapahit pada tahun 2000, sampai saat
ini Supriyadi telah berhasil memproduksi lebih
dari 100 item replika karya seni jaman kerajaan
tersebut. Beberapa bentuk replika yang telah
dibuat Supriyadi diantaranya patung, bangunan
candi, senjata, asesoris seperti gentong, pakaian
hingga kehidupan masyarakat ketika itu.
Bahan tanah liat terracotta di sekitar Trowulan,
Mojokerto Jawa Timur sangat cocok untuk
pembuatan berbagai replika karya seni tersebut.
Tanah liat tersebut dicampur dengan pasir

dengan komposisi tertentu (75% : 25%) diaduk
secara merata sehingga menjadi adonan yang
siap untuk untuk dibentuk. Proses pembentukan
pun dilakukan secara hati-hati melalui proses
pengeringan bertahap selama lima hari.
Bahan adonan yang merupakan campuran
tanah liat dan pasir yang sudah dibentuk dan
dikeringkan tersebut kemudian dibakar selama
sehari dengan menggunakan kayu bakar hingga
suhu 700oC. Setelah dibakar kemudian dibiarkan
secara alami (kering angin-angin) selama sehari.
Untuk mendukung sayap bisnis usaha
kerajinannya, Supriyadi secara aktif melakukan
promosi melalui jaringan internet. Jalur           
pemasaran melalui dunia maya tersebut ditempuh Supriyadi karena dinilai sangat efektif dan
efisien dalam menggaet pembeli, baik pembeli
yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Selain itu, Supriyadi juga menjalin kerjasama
dengan sejumlah galeri barang seni dan kalangan
desainer interior dan eksterior di sejumlah kota
besar di tanah air.
Melalui kegiatan promosi di dunia maya
dan berbagai kerjasama tersebut, Bhagaskara
Art kini sudah berhasil melakukan penjualan
kepada para pembeli di dalam dan luar negeri.
Penjualan di dalam negeri antara lain dilakukan
ke sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bali dan
Yogyakarta. Sedangkan kegiatan eskpor secara
rutin dilakukan antara lain ke Belanda, Swedia
dan Jerman. Setiap tiga bulan sekali, Bhagaskara
Art mengirimkan barang-barang karya seninya
ke para pembeli di negara-negara tersebut, baik
karya seni yang terbuat dari tanah liat maupun
yang terbuat dari logam.
Dengan dibantu 20 orang karyawan,
Supriyadi rata-rata memproduksi sekitar 100200 pieces produk replika dari bahan tanah
liat terracotta dan 1.000 pieces produk repilka
yang terbuat dari bahan logam setiap bulan.
Apabila sewaktu-waktu pesanan sedang banyak
Supriyadi juga dapat mengerahkan penduduk
sekitar untuk membantu proses produksi di
bengkel kerjanya.***

informasi >
Bhagaskara Art
Jl. Kebudayaan 3 Beijijong,
Trowulan, Mojokerto
Tlp/Fax: + 62 321 49 4864; 62 321 49 4900
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Ngurah Umum

Pengusaha Patung“The Duck Man of Bali”

P

utus sekolah bukanlah halangan untuk dapat berkarya dan berkreasi
memproduksi barang bernilai seni tinggi hingga banyak disukai
konsumen. Setidaknya itulah yang dialami oleh Ngurah Umum, seorang
pengrajin patung kayu yang kini lebih dikenal dengan kerajinan patung
bebeknya dengan merek atau julukan the ‘Duck Man of Bali’.
Mengenyam pendidikan hanya sampai jenjang SMP, Ngurah Umum yang
putus sekolah pada tahun 1972 mencoba mencari pekerjaan dengan melamar ke
sejumlah tempat. Namun selama beberapa tahun mencoba mencari pekerjaan,
tidak ada satu tempat kerja pun yang mau menerimanya. Padahal ketika masih
kecil Ngurah Umum bercita-cita ingin menjadi guide bagi para turis asing. Citacita itu pun terpaksa dia tanggalkan karena latar belakang pendidikannya yang
tidak menunjang.
Setelah 7 tahun tanpa pekerjaan tetap,   pada tahun 1979 pria kelahiran
tahun 1955 ini akhirnya diterima bekerja sebagai pramuniaga di Tantra Gallery,
28
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Denpasar. Ketika bertugas di Tantra Gallery, pada tahun 1980, secara
kebetulan Ngurah Umum bertemu dengan Joop Ave yang ketika itu
masih menjabat sebagai Dirjen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
(Parpostel). Dalam pertemuan itu Joop Ave membawa contoh patung
bebek dari Filipina dan menantang Ngurah Umum untuk dapat
membuatnya.
“Karena merasa tertantang oleh tawaran pak Joop Ave, saya
mencoba dan berusaha sebisa mungkin untuk membuat patung
bebek yang persis sama dengan contoh patung bebek yang di bawa
beliau dan ternyata saya berhasil. Akhirnya pak Joop Ave meminta
dengan hormat kepada pak Tantra agar mengizinkan saya berhenti
bekerja supaya bisa memfokuskan diri membuat patung bebek,”
kenangnya.
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Sejak saat itu, Ngurah Umum pun
memfokuskan perhatiannya dalam kegiatan
pembuatan patung bebek dengan berbagai
sentuhan seni dan teknik pembuatan (khususnya
teknik finishing) yang dikembangkan oleh
Ngurah Umum sendiri.
Untuk pertama kalinya, pada tahun 1982
kerajinan patung bebek Ngurah Umum
dipamerkan di sebuah hotel yang baru dibuka di
Bali, yaitu Hotel Nusa Dua Beach. Di luar dugaan,
dalam waktu sekejap seluruh barang sudah habis
laku terjual. Bahkan, sebelum pameran selesai,
seluruh barang sudah terjual habis.
Masih pada tahun 1982 Ngurah Umum
mengikuti pameran di Saudi Arabia yang
disponsori oleh Departemen Periwisata, Hotel
Bali Beach dan Hotel Borobudur. Secara rutin
ia mengikuti kegiatan pameran di Saudi Arabia
tersebut sampai tahun 1986.
Pada tahun 1984 Ngurah Umum juga
mengikuti pameran di Hotel Kartika Chandra,
Jakarta dan seluruh barang sebanyak dua peti
habis terjual diborong oleh dua orang pembeli.
Sejak saat itu, dia banyak mendapatkan fasilitas
pameran secara gratis di Jakarta.
Nama‘the Duck Man of Bali’sendiri sebetulnya
ditemukannya secara tidak sengaja. Bahkan,
julukan ‘the Duck Man of Bali’ itu juga bukan
Ngurah Umum sendiri yang membuatnya. Nama
atau julukan ‘the Duck Man of Bali’ ditemukan
Ngurah Umum dalam sebuah terbitan majalah
in-flight magazine Garuda. Ketika itu, tahun 1985,
Ngurah Umum sedang dalam perjalanan dengan
pesawat Garuda dari Denpasar menuju Jakarta
dan secara tidak sengaja membaca in-flight
magazine Garuda. Dalam salah satu artikelnya
terdapat tulisan tentang Ngurah Umum ‘the
Duck Man of Bali’. Artikel tulisan itu memberikan
inspirasi kepada Ngurah Umum untuk memberi
nama usaha kerajinan patung bebeknya dengan
nama The Duck Man of Bali.

Secara tidak langsung kegiatan usaha
kerajinan patung bebek Ngurah Umum juga
turut terdongkrak popularitasnya karena secara
tidak sengaja turut dipromosikan oleh kalangan
pejabat dan petinggi negara ketika itu. Promosi
dimaksud bukanlah promosi melalui media
massa seperti koran, majalah atau televisi, tetapi
karena seringnya dikunjungi oleh para pejabat
dan petinggi negara ketika itu.
Pada tahun 1986 misalnya, Presiden Soeharto
sekeluarga berkunjung ke bengkel kerja yang
sekaligus berfungsi sebagai galeri milik Ngurah
Umum. Keluarga Cendana membeli banyak sekali
patung bebek buatannya. Sejak saat itu banyak
pejabat negara yang secara rutin berkunjung ke
bengkel kerja/galeri Ngurah Umum. Bahkan, tamu
negara seperti Presiden Kazakhstan dan para
kepala negara ASEAN juga pernah bertandang
ke galeri Ngurah Umum.
Produk patung bebek yang khas dan indah,
kaya akan nilai seni buatan Ngurah Umum ternyata
menjadi trend setter dalam kegiatan industri
kerajinan patung di tanah air. Sejak patung bebek
buatan Ngurah Umum mulai dikenal masyarakat
pecinta barang seni, banyak pematung yang
mengikuti jejaknya memproduksi patung bebek.
Namun Ngurah tetap setia dengan kegiatan
usahanya dan salah satu kiatnya yang paling utama
dalam menghadapi persaingan yang makin ketat
tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas
dan desain produknya secara terus menerus.
“Produk patung bebek kami memang
berbeda dengan patung bebek buatan
pematung lainnya sehingga di pasaran, produk
kami ini termasuk produk yang langka. Memang
pematung banyak tapi yang bisa memproduksi
patung bebek yang khas dan antik tidak banyak.
Bentuk patung bebek yang kami buat juga sangat
spesifik dan tidak ada duanya,” kata Ngurah
Umum.
Sentuhan finishing yang sangat kuat namun

sangat halus menjadikan produk patung bebek
produksi Ngurah Umum memiliki karakter yang
sangat kuat dan kaya akan nilai seni. Setiap orang
yang kebetulan melihat patung karya Ngurah
Umum pasti akan tertarik untuk menikmati
keindahannya.
Ngurah Umum menggunakan kayu Albisia,
Jemponis dan suar sebagai bahan baku utama
pembuatan patung bebek, sedangkan untuk
alas atau tatakan patung, Ngurah Umum
biasanya menggunakan kayu Kamboja Bali
sebagai bahan baku utamanya.
Ukuran patung bebek yang diproduksi
Ngurah Umum sangat bervariasi mulai dari
patung bebek berukuran kecil sampai besar. Ada
patung bebek yang dibuat dengan ukuran 20 cm,
tapi ada juga patung bebek yang dibuat dengan
ukuran sampai 2 meter tingginya. Harga jual
patung bebek yang dipatok Ngurah Umum pun
bervariasi mulai dari Rp 75.000 per unit sampai
dengan puluhan juta rupiah per unit. ***

informasi >
NGURAH UMUM “ The Duck Man Of Bali”
Jl. Tengkulak Kaja Goa Gajah Gianyar, Bali 80582
Tlp. (0361) 975305; 975306
Fax. (0361) 975305
PO. Box. 356 Denpasar
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CV Bhumi Cipta Mandiri

Tas Wanita dari
Serat Alam
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auh sebelum para penjajah datang ke tanah
air, Indonesia sudah dikenal masyarakat
dunia sebagai penghasil berbagai hasil
bumi yang berkualitas tinggi. Kekayaan
alam Indonesia yang melimpah, baik yang
terkandung di dalam perut bumi maupun yang
berada di atas permukaan tanah dan di perairan
Indonesia banyak menarik minat kalangan
pembeli dari mancanegara.
Namun demikian, berbagai produk hasil
bumi tersebut baru akan dapat memberikan
nilai tambah tinggi bagi masyarakat di dalam
negeri apabila betul-betul diolah menjadi produk
yang berkualitas dan berdaya saing. Atas dasar
pemikiran itulah CS. Emmy Pratiwi mencoba
memanfaatkan berbagai jenis serat alam yang
ada di tanah air untuk membuat produk tas
wanita berkualitas tinggi.
Bahkan dengan kemampuan daya cipta
dan kejelian dalam memanfaatkan sumber
daya alam, Emmy yang pernah berkarir sebagai
profesional di sejumlah perusahaan asing itu
mampu mengolah bahan baku serat alam yang
cukup melimpah di tanah air dan selama ini nyaris
tidak pernah dimanfaatkan masyarakat, menjadi
sebuah produk tas wanita yang sangat menarik
dan indah.
Dalam kegiatan pembuatan tas wanita itu,
Emmy mencoba memanfaatkan serat mendong,
pandan (sea grass), eceng gondok, agel, bambu,
serabut dan batok kelapa, rotan, bahkan  tulang
ikan. Bahan-bahan serat alami itu dikombinasikan
dengan bahan non serat alam seperti kulit, kain
batik, plastik, rafia dll. Di luar dugaan, berbagai
model tas yang terbuat dari serat alam hasil karya
cipta Emmy banyak diminati para pembeli dari
mancanegara.
Ia kini menggunakan sekitar 60% serat
alami (natural fiber) untuk kebutuhan bahan
baku dalam pembuatan tas wanitanya. Semua
proses pekerjaan pembuatan tas wanita tersebut
dilakukan melalui tangan-tangan trampil para
perajin dan karyawan Emmy secara hand made.
Namun demikian, ia tetap menerapkan prinsipprinsip industri di dalam kegiatan pembuatan
produk tas wanita tersebut. Salah satu prinsip
industri yang diterapkan diantaranya adalah
penerapan standardisasi mutu produk secara
ketat.
“Walaupun  pembuatan tas wanita dari serat
alam ini dilakukan secara hand made, namun
kita tetap bisa menstandarkan mutunya sampai
pada batas-batas tertentu. Kami menerapkan
toleransi kualitas produk sampai 10%, baik dari
bentuk, ukuran, warna dll. Kami juga menerapkan
Quality Control yang ketat terutama pada proses
finishing,” kata Emmy yang kini mempekerjakan
60 karyawan di pabrik dan bermitra dengan
ratusan perajin.
Dalam kegiatan operasional perusahaan
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sehari-hari, aku Emmy, dirinya mencoba
menerapkan kultur industri seperti penerapan
standardisasi mutu produk dan pengawasan
mutu yang ketat, kepada para perajin. Walaupun
selama ini para perajin itu tidak pernah mengenal
budaya industri yang diintroduksi Emmy, namun
secara bertahap dan dengan membiasakan diri
dalam kegiatan sehari-hari akhirnya mereka dapat
menjalankannya tanpa mengalami hambatan
apapun.
Kunci dari kesuksesannya dalam meraih
minat pembeli sebetulnya adalah inovasi dan
daya kreasi yang dipadukan dengan upaya
diversifikasi bahan baku (raw material). Dengan
mengandalkan inovasi dan kreatifitas tanpa henti
maka pasar berbagai produk kerajinan, khususnya
di pasar mancanegara tidak akan pernah berhenti
atau habis.
“Kunci sukses dari usaha di bidang industri
kerajinan dari serat alam ini yang paling utama
adalah bagaimana menciptakan produk dengan
nilai tambah tinggi melalui kreasi dan inovasi
dalam desain. Selain itu, agar produk yang
diciptakan dapat eksis di pasar dibutuhkan
kemampuan untuk memahami karakteristik
buyer, khususnya buyer asing di AS, Eropa (Italia
dan Belgia) dan Asia (Jepang dan Malaysia),”
tutur Emmy.
Emmy mengaku produk kerajinan tas wanita
dan berbagai jenis produk kerajinan lain hasil
ciptaannya banyak diminati kalangan pembeli
dari Amerika Serikat (AS), Eropa dan Asia. Kini
secara rutin Emmy mengekspor berbagai
produk kerajinan tersebut ke berbagai wilayah
pasar tersebut. Selain melakukan ekspor secara
langsung, ia   juga melakukan ekspor melalui
pihak ketiga, yaitu melalui buying agent yang
ada di kota-kota besar di tanah air. Sementara itu,
untuk pemasaran di dalam negeri, Emmy
bekerjasama dengan sejumlah pemilik toko
dan galeri di kota-kota besar seperti di Bali dan
Jakarta.
Emmy mulai terjun ke dunia wirausaha

pada tahun 1992 melalui kerjasama dengan
sejumlah temannya. Ketika itu, usaha bersama
tersebut bergerak dalam bidang industri desain
interior. Namun setelah merasa cukup memiliki
bekal pengalaman di industri tersebut, pada
tahun 2004 Emmy keluar dari usaha bersama itu
dan mendirikan usaha sendiri, CV Bhumi Cipta
Mandiri, yang bergerak di industri kerajinan.
Walaupun latar belakang pendidikan formal
Emmy adalah pendidikan sekretaris, namun hobi
interior dan kesukaannya terhadap pernak-pernik
telah mendorong Emmy untuk belajar secara
otodidak mengenai masalah interior dan desain.
Dengan kemauan yang keras dan ketekunannya,
dengan cepat Emmy menguasai seluk beluk
desain produk maupun aspek interior.
Berkat kerja keras dan belajar secara otodidak,
mantan profesional di sejumlah perusahaan asing
itu kini lebih memilih untuk menekuni industri
kerajinan tas wanita dan produk kerajinan
lainnya. Perusahaannya kini menjadi pemasok

tetap berbagai barang kerajinan kepada Garuda
Indonesia Airways dan berbagai barang untuk in
flight service.
Selain memproduksi tas wanita, usaha
kerajinan milik Emmy juga memproduksi
furniture, kap lampu, gelang, kalung, artificial
flower, gift item dan berbagai peralatan dekorasi
interior lainnya. Barang-barang kerajinan tersebut
diproduksi untuk memenuhi berbagai pesanan
interior yang didesain sendiri oleh Emmy.
Menurut Emmy, pesanan pembuatan tas dari
bahan serat alami biasanya datang dari kalangan
buyers di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan
tas pada musim panas. Karena itu, tas dari bahan
serat alami biasaya dikenal dengan istilah Summer
Bag. Kendati demikian, pada musim dingin pun
pesanan pembuatan tas serat alami tetap saja
ada kendati tidak sebesar pesanan pada musim
panas. “Biasanya pembuatan tas serat alami
sekitar 70%-nya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan pada musim panas, sedangkan untuk
musim dingin hanya sekitar 30%.”
Untuk pembuatan berbagai produk kerajinan
seperti tas, kap lampu dan furniture, Emmy
menjalin kerjasama dengan ratusan perajin di
Yogyakarta. Dalam kerjasama itu Emmy lebih
fokus pada kegiatan pembuatan desain dan
pemasarannya. Karena disitulah letak nilai
tambahnya dan Emmy sendiri memiliki keahlian
di bidang desain dan kemampuan membaca
pasar. ***

informasi >
CV Bhumi Cipta Mandiri
Ring Road Barat, Pelem Gurih Banyuraden, Gamping, Sleman
55293, Yogyakarta
Telp (0274) 7489860, 7101837, Fax. (0274) 7101839
C.P: CS. Emmy Pratiwi (Direktur), HP. 0811269860.
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P

roduk aksesoris (hiasan) di dalam ruangan (interior) kini makin
banyak digemari masyarakat sejalan dengan terus berkembangnya industri properti, baik di tanah air maupun di mancanegara.
Sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk
dan meningkatnya aktivitas perekonomian telah mendorong makin
meningkatnya permintaan masyarakat akan rumah tinggal, perkantoran
maupun perhotelan. Meningkatnya pembangunan infrastruktur properti
itu, tentu saja akan diikuti dengan meningkatnya permintaan terhadap
berbagai produk yang akan mengisi ruangan berbagai fasilitas properti
tersebut seperti produk mebel dan hiasan di dalam ruangan atau aksesoris
interior.   
Peluang dan potensi pasar produk tersebut diyakini cukup besar
dan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Tentu saja untuk dapat merebut
pangsa pasar produk hiasan interior bukanlah sesuatu yang mudah dicapai
mengingat dewasa ini sudah cukup banyak pemain di industri tersebut.
Namun dengan mengandalkan kreasi dan inovasi dalam menciptakan
desain produk yang handal yang dapat diterima masyarakat konsumen,

maka peluang pasar bagi produk hiasan interior yang inovatif itu akan
terbuka luas.
Filosofi itulah yang selama ini dipegang tegunh oleh CV Siji Life Style
yang dinakhodai oleh Achmad K. Rivai. Perusahaan skala kecil menengah itu
kini memfokuskan diri dalam mengembangkan berbagai produk asesoris
di dalam ruangan (interior) seperti kap lampu, keranjang, sarung bantal,
berbagai jenis bejana/wadah dll. yang seluruhnya mendapatkan sentuhan
seni dengan cara dilukis. Selain desainnya yang khas dan menarik, berbagai
produk asesoris rumah tangga buatan CV Siji Life Style  memiliki karakter
yang kuat dan bernilai seni tinggi sehingga sangat cocok untuk menghiasi
ruangan rumah, perkantoran, hotel atau ruang publik indoors lainnya.
“Untuk pembuatan produk aksesoris ruangan tersebut kami umumnya
menggunakan bahan baku berupa serat alam dan terakota. Namun semua
produk hiasan interior tersebut memiliki ciri khas berupa karya seni lukisan
yang terdapat pada semua produk hiasan interior tersebut,” kata Achmad
K. Rivai yang menjadi pemilik CV Siji Life Style sekaligus menjadi desainer
berbagai produk hiasan interior yang diproduksi perusahaan tersebut.

CV Siji Life Style
Fokus Pada Produk Aksesoris Interior
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Berbagai produk dekorasi interior produksi
CV Siji Life Style umumnya merupakan hasil
pengembangan seni kontemporer yang
memadukan antara pengembangan desain
bentuk dan seni lukis dengan pemilihan warna
yang berani dan berkarakter. Dengan sentuhan
nilai seni tinggi, berbagai produk dekorasi
interior CV Siji Life Style mampu
memposisikan diri di pasar
eskpor sebagai produk dengan
segmen pasar high end.
Dengan
dukungan
10
karyawan tetap dan sejumlah
perajin mitra kerja, CV Siji Life
Style kini memproduksi sekitar
150 kap lampu per bulan, hiasan
terakota sebanyak 250 pieces per
bulan dan produk dekorasi bantal
kursi sebanyak 150 sampai 200
pieces per bulan serta berbagai
bentuk hiasan berupa bejana
atau wadah ratusan pieces per
bulan.  
Achmad mengaku dengan
ciri khas desain yang dipadukan
dengan karya seni lukis, produk
hiasan interior hasil karyanya
sejauh ini telah berhasil
menembus pasar domestik
maupun mancanegara. Hal itu
tidak terlepas dari upaya CV
Siji Life Style dalam memenuhi
kebutuhan atau permintaan
pelanggan (customer need).
“Para pelanggan kami bisa
memesan desain atau model
produk tertentu sesuai dengan
keinginan atau selera seninya.

Atas dasar pesanan itu, kami siap memproduksinya
sesuai dengan pesanan pelanggan tersebut.
Namun demikian, pelanggan juga bisa langsung
membeli berbagai produk hiasan interior yang
desainnya dikembangkan oleh CV Siji Life Style
sendiri,” tutur Achmad.
Untuk menyesuaikan selera konsumen yang
sedang menjadi trend di pasar,
CV Siji Life Style seringkali harus
mengikuti pameran di berbagai
kota di tanah air maupun di luar
negeri dalam rangka mengetahui
dan mengikuti perkembangan
selera pasar. Selera pasar
dimaksud khususnya menyangkut
kecenderungan
penggunaan
warna, rancangan desain maupun
pemilihan bahan baku yang
sedang diminati masyarakat
konsumen.
Salah satu pameran di dalam
negeri yang selalu diikuti CV Siji
Life Style sejak berdirinya pada
tahun 2006 adalah pameran
produk
kerajinan
berskala
internasional ‘Inacraft 2007’.
Dalam pameran Inacraft 2007,
CV Siji Life Style berhasil meraih
dua penghargaan sekaligus, yaitu
sebagai stand terbaik Inacraft
2007 dan produk hiasan interiornya berhasil keluar sebagai juara
pertama untuk kategori Natural
Fiber.
Achmad yang sebelumnya
bekerja
pada
perusahaan
desain interior di dalam dan luar
negeri selama 10 tahun, berhasil

membangun usaha sendiri (yang kemudian diberi
nama CV Siji Life Style) mulai tahun 2006 lalu di
Yogyakarta. Latar belakang pendidikan formal
di bidang bisnis dan interior dari perguruan
tinggi di Kanada dan Australia ditambah
dengan pengalaman selama 10 tahun bekerja
para perusahaan desain interior dalam dan luar
negeri telah memberikan bekal yang cukup bagi
Achmad untuk membuka usaha sendiri di bidang
produksi barang-barang dekorasi interior.
Walaupun perusahaan yang dibangunnya
masih berusia relatif muda belia, namun dengan
memanfaatkan pengalaman dan jaringan
bisnis yang pernah dibangunnya, Achmad
dengan CV Siji Life Style-nya kini telah mampu
memasok berbagai produk dekorasi interior ke
mancanegara. Kini produk dekorasi interiornya
sudah diekspor ke berbagai kota di dunia seperti
London (Inggris), Paris (Prancis), Seattle (Amerika
Serikat) dan Brisbane (Australia). Rata-rata nilai
ekspor berbagai produk dekorasi interior CV Siji
Life Style mencapai US$ 5.000 per bulan. Selain
kegiatan ekspor yang dilakukan secara rutin,
kalangan pembeli dari luar negeri seperti dari
Kanada, Singapura, Yunani, Malaysia, Venezuela,
dan Jepang juga seringkali datang ke showroom
CV Siji Life Style di Yogyakarta untuk membeli
berbagai produk dekorasi intrerior.
“Kami bisa langsung menggarap pasar ekspor
walaupun usaha kami belum begitu lama berdiri.
Karena selama ini kami telah memiliki jaringan
atau network dengan relasi bisnis di berbagai
kota di dunia. Kami sudah memahami betul
karakteristik bisnis ini termasuk para pelaku dan
jaringan bisnisnya selama 10 tahun,” demikian
Achmad. ***

informasi >
CV Siji Life Style
Griya Alvita Blok AK 2, Jl. Wates km 3,5 Kali Bayem, Bantul
55281, Yogyakarta,
Telp./fax. (0274) 388535, HP.: 08170486806
website: www.sijilifestyle.com
e-mail: achmad@sijilifestyle.com.
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Yoyong Crayon Miniatures
Ciptakan Produk Miniatur Mirip Aslinya

D

aya kreasi para pengusaha seniman
memang tidak pernah ada hentinya.
Mereka terus berkarya menciptakan
produk-produk baru yang unik
dan menarik sehingga mampu mendorong
masyarakat konsumen untuk membelinya. Salah
satu produk bernilai seni yang dapat dinikmati
keindahannya sekaligus dapat menghasilkan
pendapatan yang lumayan besar adalah produk
miniatur.
Dalam pembuatan produk miniatur
sebetulnya banyak cara atau metode yang
bisa ditempuh. Demikian juga dengan bahan
pembuatannya cukup beragam, mulai dari bahan
dari lilin, gips, resin sampai pada bahan dari tanah
34
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liat. Namun masing-masing cara/metode dan
bahan baku yang digunakan memiliki kelemahan
dan keunggulan tersendiri.
Crayon Miniatures yang dinakhodai
Syumeiraty Rashando atau biasa dipanggilYoyong
dari Bandung memilih untuk menggunakan
bahan dari tanah liat/lempung (clay) yang
dicampur dengan sejenis bahan plastik PVC untuk
membuat berbagai produk miniatur tersebut.
Untuk mendukung usaha produk miniatur
dan produk daminya, Yoyong juga membuka
toko yang menjual berbagai material yang
diperlukan untuk pembuatan produk miniatur
dan dami serta toko produk kerajinan (craft) dan
hobi. Yoyong juga membuka pusat pelatihan
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pembuatan barang kerajinan, miniatur dan dami
bagi masyarakat yang tertarik untuk mendalami
kerajinan pembuatan miniatur dan dami.
Yoyong mulai menerjuni usaha pembuatan
produk miniatur dan dami sejak tahun 2004
setelah merasa jenuh dengan usaha gift shop
yang sudah cukup lama ditekuninya. Selain itu,
persaingan usaha gift shop kini sangat ketat
karena sudah terlalu banyak pemainnya. Yoyong
memilih usaha pembuatan produk miniatur dari
clay karena usaha tersebut masih belum banyak
ditekuni pengusaha lain dan masih sangat
jarang.
“Di Bandung saja usaha pembuatan miniatur
dari clay ini mungkin baru ada satu atau dua,
sedangkan di Jakarta baru ada satu. Itu pun dibuka
oleh pengusaha yang sebelumnya sempat belajar
di pusat pelatihan pembuatan produk miniatur
saya di Bandung,” kata Yoyong.
Yoyong mengaku memiliki keterampilan
dalam pembuatan produk miniatur dari
hasil belajar sendiri (otodidak) dengan cara
mengumpulkan informasi dari sana sini dan
membaca berbagai buku tentang teknik
pembuatan produk miniatur dari Jepang. Yoyong
mempraktekan teknik pembuatan produk

miniatur itu dan menyesuaikannya dengan
produk-produk yang ada di Indonesia seperti
produk makanan khas Indonesia dan produkproduk lain yang ada di pasar domestik.
Dengan mengandalkan daya kreasi yang
dimilikinya, sampai saat ini Yoyong telah berhasil
menciptakan lebih dari 50 produk miniatur gerai
toko, minimarket dan miniatur gerobak dorong
makanan jajanan seperti gerobak dorong siomay,
bakso, mie ayam dll. Selain itu, Yoyong juga
membuat berbagai produk miniatur makanan
dan minuman, baik makanan siap saji, makanan
siap olah, maupun makanan dan minuman dalam
kemasan bermerek terkenal seperti mie instant
Indomie, Coca Cola, Milo, Susu Ultra dll.
Bengkel kerja industri kerajinan produk
miniatur dan dami milik Yoyong kini mampu
memproduksi rata-rata sebanyak sepuluh
set dami/miniatur gerobak dorong makanan
jajanan dan enam set dami/miniatur gerai toko/
minimarket setiap harinya. Namun demikian,
volume produksi bisa ditingkatkan apabila ada
pesanan dalam jumlah besar dengan menambah
jumlah tenaga kerja borongan. Saat ini, Yoyong
mempekerjakan sebelas karyawan tetap untuk
mengerjakan berbagai produk miniatur dan dami

tersebut.
Berbagai produk dami dan miniatur buatan
Yoyong sejauh ini masih dipasarkan di dalam
negeri, khususnya di kota-kota besar seperti
Bandung, Jakarta, Semarang dan Surabaya.
Sementara itu, untuk menembus pasar ekspor di
berbagai negara, Yoyong mengaku masih terus
berupaya menjajakinya.
“Saat ini kami masih menjajaki untuk
memanfaatkan peluang ekspor di berbagai
negara. Kami sudah menjajaki ekspor produk
miniatur dan dami buatan kami ke pasar Eropa
seperti ke Jerman. Belum lama ini sejumlah
pembeli dari Jerman sudah membeli beberapa
sample produk kami, namun mereka belum
memutuskan untuk memesan dalam jumlah
besar,” kata Yoyong.
Produk miniatur dan dami, khususnya
miniatur makanan dan minuman serta dami gerai
toko dan minimarket masih termasuk produk
baru bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan di
negara lain, khususnya di negara maju, produk
tersebut sudah cukup lama dikenal masyarakat.
Bahkan, di sejumlah negara maju sudah ada
industri yang mengkhususkan diri memproduksi
barang-barang miniatur dan dami makanan dan
minuman.
“Walaupun demikian, peluang dan potensi
pasar bagi industri kerajinan dami dan miniatur
makanan dan minuman masih tetap terbuka.
Sebab, selama ini produk dami dan miniatur
makanan dan minuman yang diproduksi
industri tersebut di luar negeri masih terbatas
untuk produk makanan dan minuman yang
memang selama ini sudah ada di negara yang
bersangkutan. Sedangkan produk dami dan
mniniatur makanan dan minuman yang khas
Indonesia sejauh ini relatif belum banyak dikenal
masyarakat,” demikian Yoyong. ***

informasi >
Crayon Miniatures
Jl. Aceh 15 (Kebon Sirih), Bandung,
Telp. (022) 4201043, H.P: 0816609268.
Outlet: Istana Plaza Lt. 2, Bandung
Telp. (022) 6076009.
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Don Suwandono
Boneka dari Batok  Kelapa
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‘D

on’
Suwandono,
begitulah
nama seorang kreatif asal Pulau
Dewata Bali yang berhasil
mengembangkan boneka dari
batok kelapa ini. Sarjana desain interior dari
Universitas Udayana, Bali ini berhasil mengubah
limbah batok kelapa yang sudah tidak berguna
lagi menjadi barang kerajinan boneka yang
menarik dan indah dipandang mata sebagai
bagian dari produk hiasan interior rumah, kantor
atau pun hotel dan ruangan indoors lainnya.
Suwandono yang sejak tahun 1996
membangun sebuah studio desain yang diberinya
nama ‘Rumah Desain’, pada awalnya lebih banyak
menggarap pekerjaan desain interior untuk
memenuhi permintaan para pelanggannya
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di pulau Bali dan sekitarnya. Namun dalam
perjalanannya, pria kelahiran Malang tersebut
juga mengembangkan pembuatan produkproduk asesoris interior bernilai seni tinggi
untuk mempercantik desain ruangan yang
dirancangnya.
Sejak pertama kali lulus dari jurusan Desain
Interior, Universita Udayana pada tahun 1995,
Suwandono memang bercita-cita membuka
usaha desain interior sendiri sesuai dengan
latar belakang ilmu yang dimilikinya semasa
menempuh kuliah di perguruan tinggi. Kegiatan
pengembangan desain produk boneka sendiri
baru dilakukan Suwandono pada tahun 2003
ketika secara tidak sengaja tersirat di pikirannya
untuk membuat boneka nenek sihir dari batok

kelapa sebagai hadiah ulang tahun
anak pertamanya.
Di luar dugaan, boneka nenek
sihir dari batok kelapa tersebut
disukai banyak orang. Setiap karib
kerabat, tamu, kenalan dan siapa
saja yang berkunjung ke rumahnya
selalu menyampaikan kekaguman
mereka terhadap desain boneka
nenek sihir yang terbuat dari batok
kelapa tersebut.
“Karena banyak orang menyukai
boneka nenek sihir dari batok
kelapa tersebut, akhirnya saya mulai
berpikir untuk mengembangkan
secara komersial produk-produk boneka
lainnya dengan menggunakan bahan baku
batok kelapa. Dari situ, mulailah saya menekuni
secara serius pengembangan desain-desain
baru produk boneka dengan berbasis
bahan baku batok kelapa dengan variasi dari
bahan kayu atau bahan lainnya,” kata
Suwandono.
Berbagai jenis boneka dari batok kelapa
yang dikembangkan Suwandono pun berhasil
memikat hati masyarakat untuk membelinya.
Namun demikian, untuk sementara waktu
Suwandono tidak begitu agresif memasarkan
produk boneka batok kelapanya, karena dengan
promosi dari mulut ke mulut saja produk bonek
batok kelapanya cukup berhasil meraih pasar di
sekitar pulau Bali.
Banyak turis domestik dan asing yang
berkunjung ke Bali dan kebetulan mampir di
studionya tertarik untuk membeli boneka batok
kelapa Suwandono. Namun sejalan dengan
berjalannya waktu, Suwandono pun mulai
berpikir untuk mengembangkan kegiatan
usahanya secara lebih besar lagi. Karena itu, dia
mulai berpikir untuk mempromosikan produk
boneka batok kelapanya ke khalayak yang lebih
luas, tidak hanya di wilayah Pulau Bali saja tetapi
lebih luas lagi ke seluruh Indonesia dan kalau
perlu kepada para pembeli di mancanegara.
Dengan dorongan untuk meraih obsesi
tersebut, Suwandono untuk pertama kalinya
mengikuti pameran Inacraft 2007 di Balai Sidang
Jakarta (Jakarta Convention Centre). Selain
sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan
produk boneka batok kelapa kepada kalangan
pembeli dalam dan luar negeri, Inacraft 2007
juga dimanfaatkan Suwandono untuk mengetes
penerimaan pasar terhadap produk boneka
hasil rancangannya. Di luar dugaan, sebagian
besar stok barang yang dibawanya dari Bali laris
manis selam penyelenggaraan Inacraft 2007 itu.
Setidaknya, 75% dari stok barang yang dibawa
dari Bali laku terjual kepada para pembeli yang
berkunjung ke stand Suwandono. Bahkan,
beberapa pembeli dalam dan luar negeri, buying

agent dan perusahaan barang kerajinan lainnya
menyatakan akan datang kembali untuk membeli
boneka batok kelapa produksi Suwandono dalam
jumlah yang lebih besar (melakukan repeat
order).
Untuk mendorong minat beli konsumen,
Suwandono juga mengkombinasikan pembuatan
boneka batok kelapanya dengan hiasan interior
berupa hiasan kap lampu yang sekaligus
memiliki fungsi lain ketimbang sekedar sebagai
hiasan interior. Dengan dibantu oleh lima orang
karyawan, Suwandono kini memproduksi ratarata 200 boneka batok kelapa setiap bulannya.
Selain
memanfaatkan
batok
kelapa
untuk bagian kepala boneka, Suwandono
juga menggunakan bahan lainnya untuk
mempercantik boneka buatannya, seperti kayu
sengon untuk bagian badan boneka, kain tenun
untuk pakaian boneka dan serat mendong untuk
bagian rambut boneka.
Dalam pembuatan produk bonekanya,
Suwandono lebih banyak menonjolkan model
pakaian adat daerah dari hampir seluruh provinsi
yang ada di tanah air. Namun demikian, sejumlah
produk boneka buatan Suwandono ada juga yang
mengenakan model pakaian adat dari negera lain,
seperti China, Jepang dan model pakaian barat.
“Kegiatan pembuatan boneka dari batok
kelapa ini merupakan bidang yang masih relatif
baru bagi saya. Saya sendiri belum begitu fokus
menggarap bidang usaha baru ini karena masih
disibukkan dengan usaha lain di bidang desain
interior. Kegiatan pemasaran untuk produk
boneka ini pun belum begitu agresif, baru
sebatas dari pameran ke pameran dalam rangka
memperkenalkan produksi baru tersebut kepada
masyarakat,” kata Suwandono.
Dia mengakui walaupun kini banyak pesanan
pembuatan boneka dari para pembeli, namun
belum semua pesanan dapat terpenuhi. “Usai
penyelenggaraan Inacraft 2007 kami banyak
mendapatkan pesanan pembuatan boneka dari
kalangan pembeli. Namun kami belum bisa
memenuhi semua pesanan tersebut karena
keterbatasan tenaga,” demikian Suwandono. ***
Karya Indonesia edisi 4 - 2007
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PT Al Ihsan Kriya
Nusantara
Kembangkan Pengganti Kayu Jati dengan MDF

D

aya kreasi dan inovasi dalam
menciptakan desain-desain baru serta
kreasi dan inovasi dalam memanfaatkan sumber bahan baku yang melimpah di tanah air merupakan penentu keunggulan
dan daya saing produk kerajinan, baik di pasar
domestik maupun di pasar mancanegara.
Rupanya filosofi itulah yang dipegang     
dengan kukuh oleh Sobur, seorang sarjana
jebolan Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi
Bandung (ITB) yang kini menekuni industri
kerajinan mebel, souvenir dan berbagai barang
hiasan interior lainnya di Bandung, Jawa Barat.
Melalui perusahaan yang telah dirintisnya sejak
masih duduk di bangku kuliah tahun 1994,
Sobur dengan PT Al Ihsan Kriya Nusantaranya
kini menjadi salah seorang pengusaha sukses di
bidang industri kreatif tersebut berkat kreasi dan
inovasi tanpa henti yang dilakukannya.
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Sobur sendiri ketika memulai usahanya di
bidang industri kerajinan tersebut memiliki citacita untuk mengembangkan berbagai produk seni
tradisional yang berbasiskan budaya Nusantara
dan dipadukan dengan karya-karya desain terbaru
yang bernafaskan Islam seperti seni kaligrafi dan
lain-lain. Perpaduan seni tradisional budaya
Nusantara dengan desain-desain bernafaskan
Islam itu menghasilkan produk kerajinan yang
indah dan cantik bernilai seni tinggi.  
Dengan mengembangkan berbagai karya
cipta dan inovasi original yang sangat indah
dan kaya akan nilai seni, berbagai produk
souvenir, mebel dan hiasan interior PT Al Ihsan
Kriya Nusantara kini mampu menembus pasar,
tidak hanya di dalam negeri tetapi juga pasar
mancanegara. Pengembangan desain produk
secara berkesinambungan dan terus menerus
telah menghasilkan variasi desain yang begitu

Teknologi
mengagumkan. Pengembangan desain inilah
yang telah menciptakan keunggulan tersendiri
bagi berbagai produk kerajinan PT Al Ihsan Kriya
Nusantara sekaligus menjadi faktor daya saing
yang sulit ditandingi produk serupa dari negara
lain.
Keunggulan desain yang ditunjang dengan
proses pengerjaan yang sangat apik dan detil
melalui tangan-tangan terampil para pekerja di
PT Al Ihsan Kriya Nusantara telah mengakibatkan
berbagai produk mebel, souvenir dan berbagai
produk hiasan interior perusahaan tersebut
diminati para pecinta barang kerajinan dari dalam
dan luar negeri. Walaupun hampir seluruh proses
pengerjaan produk kerajinan di PT Al Ihsan Kriya
Nusantara dilakukan secara hand made, namun
konsistensi mutu produknya dapat terjaga
dengan baik.

Bakat seni yang mengalir pada diri Sobur yang
ditunjang dengan latar belakang pendidikan di
bidang seni rupa dari perguruan tinggi terkemuka
di Indonesia itu telah memungkinkan munculnya
desain-desain produk kerajinan bernilai seni dan
berdaya saing tinggi.
Kelangkaan bahan baku kayu jati yang telah
mendorong terus melambungnya harga bahan
baku tersebut disiasati dengan memanfaatkan
alternatif bahan baku berupa MDF (multi density
fiber) yang harganya jauh lebih murah dari kayu
jati. Dengan teknik pengerjaan tertentu yang
dikembangkan Sobur, bahan baku MDF dapat
diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan
produk akhir yang mutunya hampir sama dengan
produk kerajinan yang terbuat dari bahan baku
kayu jati.
Kunci dari keberhasilan dalam pemanfaatan
bahan baku MDF terutama terletak pada
penanganan proses finishing. Karena proses
finishing yang tepat dan baik pada akhirnya
dapat menutupi sisi kelemahan dari bahan baku
MDF itu sendiri. Dengan proses finishing yang
baik maka pori-pori MDF bisa tertutup dengan
baik sehingga MDF yang sebelumnya bersifat
menyerap air menjadi bersifat kedap terhadap
air.
Untuk
mempercantik
penampilan
berbagai barang kerajinan tersebut, Sobur
mengkombinasikan penggunaan bahan baku
MDF dengan berbagai jenis logam seperti
tembaga, stainless steel dan kuningan. Wal hasil,
walaupun bahan baku kayu jati telah digantikan
dengan bahan baku MDF, namun dengan
keunggulan desain dan teknik pengerjaan
yang apik dan detil, permintaan dari pembeli
khususnya dari pasar ekspor justru mengalami
lonjakan cukup signifikan.
Sebagai contoh ekspor produk kerajinan,

mebel dan berbagai barang hiasan interior ke
Malaysia dalam dua tahun terakhir ini terus
mengalami kenaikan secara signifikan. Demikian
juga ekspor berbagai produk mebel dan kerajinan
ke Saudi Arabia dan kawasan Eropa (khususnya
ke Finlandia) terus meningkat. Secara periodik
dan rutin PT Al Ihsan Kriya Nusantara juga
mengirimkan berbagai pesanan produk souvenir,
mebel dan barang kerajinan berupa hiasan
interior ke berbagai negara dengan volume ratarata mencapai 2.000 pieces per tahun.
Respon pasar yang sangat postif terhadap
produk kerajinan hasil pengembangan PT Al Ihsan
Kriya Nusantara tersebut sebetulnya agak sedikit
di luar dugaan. Sebab, penggantian bahan baku
kayu jati dengan MDF yang semula diperkirakan
akan membawa dampak terhadap pasar, ternyata
malah justru membawa dampak positif berupa
terdorongnya permintaan.
Beberapa jenis produk hiasan interior dan gift
item buatan PT Al Ihsan Kriya Nusantara yang kini
banyak diminati para pembeli dari dalam dan luar
negeri diantaranya berbagai bentuk stoples yang
dihiasi hiasan dari logam, kotak wadah perhiasan
dari MDF yang dikombinasikan dengan hiasan
logam, tempat kartu nama, tempat lilin, box
Al Qur’an, kotak pensil, candy jar, tissue box,
berbagai jenis hiasan meja, hiasan dinding dan
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Gelar Batik Nusantara 2007

400 Perusahaan Batik
Tampilkan Seluruh Indonesia

S

edikitnya 400 perusahaan batik yang
tersebar di berbagai pelosok tanah
air mengikuti pameran Gelar Batik
Nusantara 2007 yang diselenggarakan
oleh Yayasan Batik Indonesia dan berlangsung
mulai tanggal 19 sampai 23 September 2007. Ke400 perusahaan tersebut menempati 353 stand
dengan luas area pameran 15.000 m2 di Main
Lobby, Plenary Hall dan Assembly Hall, Balai
Sidang Jakarta Convention Centre.
Ibu Negara Ny. Ani Bambang Yudhoyono yang
didampingi Ny. Mufidah Jusuf Kalla dan sejumlah
menteri Kabinet Indonesia Bersatu berkenan
membuka pameran Gelar Batik Nusantara 2007
pada 19 September 2007.
Ke-400 peserta Gelar Batik Nusantara 2007
umumnya merupakan perajin, produsen dan
pengusaha batik, eksportir produk batik yang
berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para
peserta umumnya merupakan kelompok Usaha
Kecil dan Menengah (UKM).
Gelar Batik Nusantara yang diselenggarakan
secara berkala setiap dua tahun sekali itu
merupakan ajang pameran dagang produk
batik, ajang kompetisi para seniman perajin
batik dengan kreasi dan mutu yang layak
dikembangkan dan ditingkatkan sebagai citra
produk asli Indonesia baik di pasar domestik
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maupun di pasar mancanegara.
Gelar Batik Nusantara 2007 yang
merupakan penyelenggaraan untuk kelima
kalinya mengusung tema sentral “Batik is Cool”.
Penyelenggaraan kali ini ditujukan untuk
meningkatkan brand awarness kawula muda
Indonesia bahwa batik adalah aset budaya
bangsa yang mempunyai nilai unggul. Tema
sentral itu juga dimaksudkan untuk mengubah
pola pandang para kawula muda mengenai batik
yang selama ini terkesan antik/kuno sehingga
hanya cocok dipakai oleh kaum tua saja dan
hanya dipakai untuk acara resmi saja.
Yayasan Batik Indonesia selaku penyelenggara Gelar batik Nusantara mengharapkan
bahwa melalui wahana tersebut kawula muda
tergugah untuk mencintai dan memakai batik,
memasyarakatkan ‘batik is cool’ agar masuk
dalam industri mode yang tidak kalah trendi
dibandingkan dengan bahan dasar lainnya. Selain
itu, batik juga memiliki nilai jual tinggi sebagai
salah satu sumber mata pencaharian.
Kawula muda menjadi target utama Gelar
Batik Nusantara kali ini karena kelestarian
dan kelangsungan batik pada akhirnya juga
menjadi tanggung jawab para kawula muda
yang dinamis dan kreatif sejalan dengan jaman
tanpa mengurangi makna seni batik dari leluhur.
Generasi muda
inilah yang akan
menjadi penerus
para
perajin
tua yang secara
alami suatu saat
akan
berhenti
berkarya.
Peranan
BUMN,
Dinas
dan Pemda serta
D e k r a n a s d a               
pada setiap Gelar
Batik Nusantara
sangat
besar.
Melalui
pola
kemitraan
m e r e k a
memberikan
bantuan kepada
para UKM produk
batik
untuk
berpartisipasi
s e k a l i g u s

berkembang di ajang pameran berskala
internasional ini. Pola Mitra Binaan banyak
memberikan manfaat bagi UKM karena dengan
sendirinya masalah utama para UKM, yaitu dana
dapat diatasi terutama untuk biaya promosi dalam
rangka meningkatkan pemasaran produk.
Selain memamerkan berbagai produk batik
dari berbagai daerah di tanah air, dalam pameran
Gelar Batik Nusantara 2007 juga terdapat beberapa kegiatan lain yang cukup penting terkait
dengan industri kerajinan batik.
Pertama, peluncuran Batikmark “batik
INDONESIA” oleh Menteri Hukum dan HAM, Andi
Matalata. Batikmark yang merupakan prakarsa
dari Departemen Perindustrian bekerjasama
dengan Yayasan Batik Indonesia untuk melindungi para perajin batik dan konsumen. Logo
tersebut nantinya menjadi tanda atau identitas
yang menunjukkan batik buatan Indonesia yang
dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu batik tulis,
batik cap dan kombinasi tulis dan cap.
Kedua, pemberian penghargaan kepada
seorang pemerhati batik yang dianggap banyak
memberikan inspirasi, dedikasi dan perhatiannya
terhadap batik seperti Ali Sadikin dan Nelson
Mandela yang telah menerima Award pada Gelar
Batik Nusantara terdahulu. Untuk gelar Batik
Nusantara 2007 Award (penghargaan) diberikan
kepada Keluarga Oei Soe Tjoen dari Kedungwuni
Pekalongan yang sampai generasi ketiga masih
tetap mengembangkan dan melestarikan batik
sehingga dikenal di dalam dan di luar negeri.
Ketiga, pemberian penghargaan berupa
dana masing-masing sebesar Rp 5 juta kepada
mereka yang selama hidupnya lebih dari 50
tahun mengabdikan diri sebagai perajin batik
atau pada batik. Pada Gelar Batik Nusantara 2007
penghargaan tersebut diberikan kepada lima
orang, yaitu Ibu Sukini (usia 93 tahun) dari Lasem,
Ibu Kasmijah (usia 84 tahun) dari Rembang, Ibu
Tamirah (usia 75 tahun) dari Tuban, Ibu Wasidi
(usia 68 tahun) dari Tuban dan Ibu Azmiah (usia
43 tahun) dari Jambi.
Kegiatan lainnya yang juga diselenggarakan
dalam rangka pelaksanaan Gelar Batik Nusantara
2007 diantaranya Talk Show dengan kawula
muda pemerhati batik dengan tema ‘Batik is
Cool’, demo pembuatan produk batik, workshop
perihal batik bagi kawula muda, fashion show,
lomba pembuatan grafitty, musik Ramadhan Top
40 dan Family Fun Day. ***    
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Batik Sebagai Ikon Budaya
Nasional

B

anyak bukti sejarah yang menunjukkan
bahwa batik merupakan salah satu
warisan pusaka peninggalan nenek
moyang bangsa Indonesia. Hal itu
diperkuat dengan tradisi dan akar budaya
membatik yang sudah begitu melekat di sebagian
besar kalangan masyarakat Indonesia. Karena itu,
dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan
masyarakat Indonesai di Bangkok pada bulan
Desember 2005, Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono menyatakan bahwa ‘Batik sebagai
Indonesia Heritage’.
Dengan mengacu pada argumentasi
tersebut maka sudah waktunya seluruh bangsa
Indonesia beserta pihak-pihak yang terkait
dan berkepentingan untuk memperjuangkan
adanya pengakuan dunia internasional terhadap
bangsa Indonesia bahwa batik sebagai Indonesia
Heritage. Sebagai Indonesia Heritage tentu
saja Indonesia memiliki hak penuh untuk
memanfaatkan seni batik sebagai ikon budaya
nasional.
Sebagai bagian dari upaya masyarakat
Indonesia untuk memperjuangkan batik sebagai
Indonesia Heritage sekaligus untuk mengangkat
seni batik sebagai ikon budaya nasional, pada
tanggal 1-5 September 2007 lalu Pemerintah Kota
Pekalongan bersama Departemen Perdagangan,
Departemen
Perindustrian,
Kementerian
Koperasi dan UKM, Yayasan Kadin Indonesia
serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
menyelenggarakan Pekan Batik Internasional
2007 di Pekalongan, Jawa Tengah. Tema yang
diusung pada acara Pekan Batik Internasional
2007 itu adalah “Penguatan Batik sebagai Warisan
Budaya dan Pengembangan Industri Kreatif”.
Dalam Pekan Batik Internasional 2007 yang
dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden HM. Jusuf
Kalla itu selain diselenggarakan pameran batik
yang berasal dari berbagai daerah di tanah air,
juga diselenggarakan sejumlah kegiatan lainnya,
yaitu lokakarya dan seminar batik, parade batik,
malam apresiasi batik dan tur budaya, launching
Kampung Batik Kauman di Kota Pekalongan dan
Street Party yang berisi sajian kuliner masakah
khas Pekalongan dan berbagai daerah.
Dalam acara seminar batik selain mengangkat
tema “Batik sebagai Ikon Budaya Nasional” juga
diselenggarakan beberapa seminar lainnya
dengan mengangkat tema tentang Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) serta tema tentang teknologi dan
proses penanggulangan limbah batik. Sementara

itu, kegiatan lokakarya mengetengahkan tema
tentang Packaging Pangan.
Selain acara pokok tersebut, selama
penyelenggaraan Pekan Batik Internasional
2007 juga diselenggarakan berbagai kegiatan
lainnya yang masih terkait dengan tema utama
‘Penguatan Batik sebagai Warisan Budaya dan
Pengembangan Industri Kreatif. Kegiatan tersebut
diantaranya Lomba Menulis Artikel tentang Batik,
Lomba Desain Batik, Tasyakuran 1 tahun Museum
Batik dan Bincang Batik Kontemporer.  
Museum Batik di Pekalongan
Sebagai bangsa yang memiliki tradisi dan akar
budaya membatik yang sangat panjang selama
berabad-abad, bangsa Indonesia sangat layak
memiliki museum batik yang memiliki koleksi
batik yang cukup lengkap dan representatif yang
berasal dari berbagai daerah di tanah air.
Salah satu museum batik terbaru dan cukup
lengkap yang dimiliki bangsa ini adalah Museum
Batik di Kota Pekalongan yang pembukaannya
diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada tanggal 12 Juli 2006 bersamaan dengan
Peringatan Hari Koperasi ke-59 yang dipusatkan
di Kota Pekalongan.
Museum Batik di Kota Pekalongan itu
melengkapi museum-museum batik yang sudah
berdiri sebelumnya di berbagai kota sentra
usaha batik lainnya seperti di Surakarta dan
Yogyakarta. Kini museum batik yang berlokasi di
gedung kuno peninggalan Belanda bekas Balai
Kota Pekalongan tersebut menjadi salah satu
lokasi yang tidak pernah sepi dari pengunjung,

baik pengunjung yang datang dari dalam negeri
maupun dari mancanegara.
Menurut Kurator Museum Batik, Asmoro
Damais, Museum Batik di Kota Pekalongan
memiliki lebih dari 800 koleksi batik dari berbagai
daerah di tanah air. Koleksi batik tersebut ada yang
sudah berumur lebih dari seratus tahun sehingga
dikelompokkan sebagai batik kuno, ada juga
batik yang diproduksi pada jaman kemerdekaan
hingga batik-batik produksi terkini.
Pekalongan sendiri sudah sejak lama
dikenal sebagai Kota Batik. Lebih dari 200 tahun
Pekalongan telah menghasilkan berbagai jenis
kerajinan batik mulai dari kain dan sarung kain
panjang, selendang gendongan, sajadah, kain
penghias meja sembahyang Cina atau Tokwie,
seprei dan bantal guling, taplak dan serbet.
Batik Pekalongan umumnya memiliki
corak yang khas yang berbeda dari corak batik
Yogyakarta, Surakarta atau batik dari daerah
lainnya. Corak khas batik Pekalongan adalah
taburan bunga mawar, buket bunga tulip, bunga
bakung, burung dan kupu-kupu dengan warnawarna yang cerah.
Kini batik Pekalongan tidak hanya dipasarkan
ke seluruh pulau Jawa, tetapi juga ke Bengkulu,
Jambi, Sumsel, Sumbar dan daerah lainnya. Tidak
hanya itu, batik Pekalongan juga sudah diekspor
ke berbagai negara, antara lain ke Singapura,
Malaysia, Thailand, Myanmar, Hong Kong, Makao
dan Jepang. ***
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Iman Sucipto Umar
Berbicara Tentang
Potensi Ekonomi
Produk Budaya
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erangkat dari kepedulian terhadap
warisan budaya Indonesia, Iman Sucipto
Umar, sosok yang banyak menaruh
minat dan perhatian terhadap warisan
budaya Nusantara, khususnya Batik , menjadi salah
seorang penggagas berdirinya Museum Batik di
Pekalongan. Bersama Pemerintah Kota Pekalongan
dan instansi terkait lainnya, Sucipto yang aktif di
Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan dan Yayasan
KADIN ini juga menyelenggarakan pekan batik
internasional berthemakan ”Penguatan Batik
Sebagai Warisan Budaya dan Pengembang Industri

Kreatif Di Indonesia” yang diselenggarakan awal
September 2007 lalu di Pekalongan.
Bahkan belakangan ini Sucipto juga
turut memperjuangkan agar batik nusantara
mendapatkan pengakuan internasional sebagai
’national heritage’ warisan budaya bangsa
Indonesia di UNESCO  (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization).
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana
pandangan Iman Sucipto Umar mengenai Batik
dan peranannya sebagai pengembang industri
kreatif di Indonesia, berikut rangkuman bincang-

p i n i

bincang KINA dengan nara sumber yang satu ini.
Terkait dengan pentingnya Indonesia
membangun industri kreatif yang diantaranya
produk berbasis budaya, Sucipto menyatakan
bahwa kita dapat melihat bagaimana industri
kreatif tersebut memberikan kontribusi terhadap
pembentukan PDB suatu negara. Apabila
dibandingkan dengan negera-negara lain seperti
Inggris yang industri kreatifnya memberikan
kontribusi 8,2 persen dari PDBnya di 2006,
Australia dan Norwegia 5 persen serta Singapura
5 persen, maka Indonesia hanya 4,75 persen dari
Karya Indonesia edisi 4 - 2007
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PDB atau sekitar US$ 400 miliar (sumber: Menko
Perekonomian 13 November 2007)
Bahkan negara-negara tersebut  telah memiliki
pemetaan industri kreatif sejak lama, sementara
Indonesia disamping belum memiliki suatu
pemetaan industri kreatif, juga belum ada suatu
ketentuan/definisi/pengertian yang jelas, apa yang
dimaksud dengan industri kreatif dan industri
berbasis budaya. Yang jelas, industri kreatif belum
tentu merupakan industri pengolahan/industri
manufaktur, demikian pula kegiatan berbasis
budaya belum tentu merupakan  industri berbasis
budaya. (Indonesia sendiri baru mentargetkan
pemetaan awal industri kreatif selesai pada tahun
2007).
Dengan mengambil referensi literature dari
Norwegia, Sucipto menjelaskan bahwa Industri
Kreatif adalah industri yang mengandung
unsur-unsur   men”generate” copyrights, patents,
designs,  trademarks dan lain-lain, sementara yang
mengandung unsur skill, seni dan budaya disebut
kegiatan berbasis budaya. Sehingga apabila
berdasarkan referensi literature itu, yang disebut
dengan Kegiatan Budaya (Cultural Activities) adalah
kegiatan yang berbasis budaya.
Sementara itu mengenai ’Karya Budaya’
Sucipto memberikan beberapa catatan mengenai
hal tersebut:
Terminologi produksi berbasis budaya hingga
saat ini belum ditentukan di Indonesia, karena
44
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disebut produk, bisa saja merupakan produk hasil
manufacturing.
Sistem Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
di Indonesia yang berlaku saat ini diambil dari
Konvensi Paris untuk Protection of Industrial
Property dan Konvensi Berne untuk Protection of
Literacy and Artictic Works. Dan sistem HaKI seperti
yang diterapkan di Indonesia (dan internasional)

tidak dapat atau sulit untuk diterapkan terhadap
suatu karya budaya yang sering diistilahkan
sebagai Pengetahuan Tradisionil (PT) misalnya
obat tradisionil, arsitektur tradisionil dan Ekspressi
Folkor (EF) misalnya alat musik tradisional –antara
lain, angklung yang dihebohkan akhir-akhir ini,
motif pakaian tradisional seperti batik, tenun, lurik,
songket, lagu-lagu rakyat, tarian dan sebagainya.

O

Suatu PT dan EF seringkali tidak hanya
merupakan ciptaan, tetapi terkait erat dengan
karakteristikdaneksistensibudayasuatumasyarakat
yang seharusnya mendapat perlindungan tanpa
batas waktu, karena pada suatu saat setelah suatu
waktu tertentu dalam rezim HaKI, produk PT dan EF
otomatis menjadi ”public domain”. Oleh karena itu,
produk PT dan EF semacam ini sangat sulit untuk
mendapat perlindungan ”sepanjang masa” -Basuki
Antariksa,1 November 2007-. Apalagi HaKI sifatnya
merupakan lintas batas negara. Di dalam batas
negara Pemerintah bisa melindungi karya budaya,
tetapi di era global yang bersifat sangat terbuka,
hingga saat ini belum ada satupun perjanjian
international yang bersifat mengikat semua pihak
yang mengatur HaKI atas karya-karya tradisional/
budaya.
Sehingga tidak mungkin suatu negara
melakukan claim hukum terhadap suatu negara
yang dianggap ”mencuri” karya budaya negara
lain.
Dewasa ini di tingkat nasional (Indonesia) dan
international (PBB – WIPO) sedang diperjuangkan
agar terdapat suatu konvensi international yang
mengatur mengenai karya-karya tradisional/
budaya yang sekaligus merupakan perlindungan
bagi PT dan EF.
Di tingkat nasional sedang
disusun RUU tentang Perlindungan
dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya
Tradisional, tetapi belum diketahui
kapan akan siap dibahas dengan
DPR – RI.
Karena itu disarankan agar perlu
segera diambil langkah-langkah
untuk mengembangkan karya
(produk industri) berbasis Budaya
dengan cara:
•

•
•

Kreatif, termasuk produk berbasis budaya, yang
sekaligus dapat merupakan realisasi diversifikasi
ekonomi agar mampu meningkatkan kontribusinya
terhadap pembentukan PDB, menciptakan
lapangan kerja, penyebaran kegiatan ekonomi ke
daerah-daerah dan sebagainya.

Produk Berbasis Budaya
Beberapa produk berbasis Budaya selain batik
yang dapat dikembangkan lebih jauh di Indonesia
sehingga memasuki pasar global secara nyata
antara lain:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

industri mebel (rotan, kayu).
ukiran
perhiasan produik terkait
lurik, tenun songket dan kain tenun lainnya
musik instrumen
barang-barang untuk olah raga
berbagai macam tas, koper, tyas tangan (antara
lain dari kulit buaya, ular sapi dan lain-lain)
keramiic, gerabah
gelas
pariwisata budaya
dan lain-lain
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Untuk mengembangkan industri perbatikan
dan mengamankan/melindungi batik Indonesia,
dewasa ini sedang giat diperjuangkan agar batik
akui sebagai intangible cultural heritage -warisan
budaya tak benda-  oleh United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organizations (UNESCO)
dan sekaligus diakui oleh dunia international.
Diharapkan agar pengakuan UNESCO dapat
diperoleh pada tahun 2008/2009.
Pengembangan batik perlu didukung oleh
suatu perangkat pengaturan. Dalam rangka
ini sedang diperjuangkan untuk adanya suatu
ketetapan pada saat kita memperingati Seabad
Hari Kebangkitan Nasional tahun depan (20 Mei
1908 – 20 Mei 2008). Seluruh lapisan masyarakat
diharapkan dapat menggunakan batik setiap
peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20
Mei. Jadi tidak perlu menetapkan secara khusus
Hari Batik Nasional.
Menurut
sumber
Pemerintah,
untuk
meningkatkan peranan industri Kreatif/industri
berbasis Budaya secara nyata masih membutuhkan
waktu 5-8 tahun lagi, sementara era globalisasi
semakin dinamis.
Harapan saya, yang penting ada rencana nyata
Pemerintah untuk mengembangkan industri atau
produk berbasis Budaya.***  

menyusun pemetaan produk/
karya budaya (Prof. Edi Sediawati
dan Prof. Sri Hastanto pernah
penyusun Peta Budaya tetapi
hingga sekarang belum bernah
disahkan)
menetapkan definisi dan kriteria
produk/karya budaya Indonesia.
Mendaftarkan semua produk
berbasis budaya.

Kita perlu sesegera mungkin
mensahkanPetaBudayasepertibatik,
lagu dan angklung dan seterusnya
dengan suatu pengaturan misalnya
Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata.
Sementara itu Pemerintah perlu
menciptakan suatu sistem insentif
dan pengaturan secara komprehensif
untuk mengembangkan Industri
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ngklung adalah produk alat musik
tradisional asal Jawa Barat yang
terbuat dari bambu yang dapat
dimainkan baik secara sendiri-sendiri
atau pun secara bersamaan dengan alat musik
lain (konser musik). Alat musik ciptaan seorang
tokoh musik masyarakat Sunda bernama Daeng
Sutigna itu kini sudah banyak dikenal masyarakat,
baik di dalam maupun di luar negeri. Alat musik
angklung pun kini sering dimainkan pada acaraacara resmi tertentu, baik di lingkungan nasional
maupun internasional seperti pada acara resmi
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Keantikan dan keunikan dari alat musik
tradisional tersebut ditambah dengan warna
suara angklung yang sangat khas dan indah

Memasyarakatkan
Angklung ke Mancanegara

Apa & Siapa

didengar telinga, telah
menarik minat dan perhatian
masyarakat dari berbagai
negara untuk mendalami
dan mempelajari seni musik
tradisional angklung.
Namun
sebetulnya
bagaimana seni musik
tradisional seperti angklung
bisa dikenal masyarakat
dunia di berbagai negara?
Hal itu tentu saja tidak
terlepas dari upaya dan
jasa yang telah dilakukan
Udjo Ngalagena, seorang
seniman musik tradisional
masyarakat Sunda yang juga
murid dari tokoh musik Sunda,
Daeng Sutigna.
Udjo Ngalagena yang kemudian lebih dikenal
dengan panggilan Mang Udjo, sangat berjasa
dalam memasyarakatkan seni musik tradisional
angklung. Mang Udjo pulalah yang telah berhasil
memperkenalkan seni musik angklung kepada
masyarakat dunia hingga di mata dunia seni
musik angklung kini dikenal sebagai seni musik
tradisional Indonesia. Sampai akhir hayatnya pun,
Mang Udjo yang wafat tahun 2001 pada usia 74
tahun, tidak pernah berhenti memperkenalkan
dan mempopulerkan seni musik angklung
kepada dunia.
Kisah sukses itu sebetulnya dimulai dengan
keberhasilan Daeng Sutigna yang menjadi
panutan Udjo mengubah dan menyelaraskan
nada musik angklung yang semula hanya bernada
pentatonis menjadi bernada diatonis yang lebih
familiar dengan telinga masyarakat internasional.
Dengan penyelarasan nada dari nada pentatonis

ke nada diatonis itulah, alat musik angklung
menjadi lebih familiar dan lebih mudah dipelajari
oleh masyarakat dari berbagai negara.
Udjo sendiri mulai belajar angklung sejak
berusia 7 tahun atau tepatnya mulai tahun
1934. Pada tahun 1957
Mang Udjo mempelajari
lebih dalam seni musik
angklung
dengan
berguru kepada Daeng
Sutigna. Setelah berguru
selama hampir 10 tahun,
pada tahun 1966 Mang
Udjo mendirikan sanggar
seni sekaligus industri
kerajinan
angklung
‘Saung Angklung Udjo’.
Sanggar seni dan
industri
kerajinan
angklung
tersebut
didirikan Udjo dengan

tujuan utama untuk lebih memperkenalkan alat
musik angklung kepada masyarakat di dalam
dan luar negeri. Dari sanggar seni itulah proses
sosialisasi dan pembelajaran seni musik angklung
terus berkembang hingga mampu menarik minat
dan perhatian masyarakat dunia.
Banyak anggota masyarakat dari berbagai
negara, baik secara perorangan maupun
berkelompok sengaja datang ke Saung Angklung
Udjo yang berlokasi di Jl. Padasuka No. 118
Bandung, Jawa Barat untuk mendalami dan
mempelajari seni musik angklung. Manajemen
Saung Angklung Udjo sendiri menyediakan
kursus singkat selama tiga bulan bagi para
peminat, pemerhati dan pecinta seni musik
angklung. Kegiatan kursus singkat tersebut telah
menghasilkan banyak lulusan dari kalangan
orang asing yang berasal dari berbagai negara
seperti Jepang, Korea, Belanda, Inggris, Jerman,
Australia, Singapura, Malaysia dll.
Saung Angklung Udjo tidak pernah sepi dari
hilir mudiknya orang asing yang ingin mem-
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pelajari seni musik angklung dari dekat. Mereka
secara bergantian mengikuti program pendidikan
informal tersebut di Saung Angklung Udjo. Usia
penuntut ilmu seni musik angklung itu bervariasi
mulai dari anak-anak muda belia, remaja hingga
orang dewasa.
Kesibukan luar biasa biasanya terjadi saat
musim libur sekolah atau liburan musim panas
atau musim dingin di luar negeri. Pada saat liburan
sekolah di dalam negeri biasanya banyak anak
sekolah yang berkunjung ke Saung Angklung
Udjo untuk mengenal dari dekat seni musik
angklung. Sementara itu, para penimba ilmu
seni musik dari luar negeri biasanya lebih banyak
datang berkunjung pada saat liburan musim
panas atau liburan musim dingin.
Pimpinan manajemen (CEO) Saung Angklung
Udjo, Taufik Hidayat Udjo mengatakan dari
kegiatan kursus selama tiga bulan itu telah
berhasil dididik ribuan lulusan dari berbagai
negara. Mereka kini telah mahir memainkan
angklung dan dengan kemahirannya itu mereka
mampu menggelar pentas permainan angklung
di negaranya sehingga banyak mendapatkan
perhatian anggota masyarakat lainnya.
Para lulusan dari Saung Angklung Udjo
tersebut kini juga sekaligus menjadi agen-agen
sukarela baru yang sangat efektif bagi kegiatan
promosi dan sosialisasi seni musik tradisional
angklung di luar negeri. Melalui proses itulah
masyarakat dunia kini dapat lebih mengenal
secara lebih intensif seni musik tradisional
angklung.
Sejumlah grup musik angklung pun kini
banyak bermuculan di negara-negara tersebut
yang secara rutin mengadakan konser di
negaranya sendiri. Tidak sedikit dari grup-grup
musik angklung itu menamakan grup musiknya
dengan nama yang berasal dari kata Bahasa

Indonesia. Sosialisasi musik
tradisional angklung yang
diikuti dengan   penggunaan
kata yang berasal dari Bahasa
Indonesia oleh grup-grup
musik angklung tersebut
dapat menjadi sarana untuk
lebih memperkenalkan bahasa
dan budaya Indonesia kepada
masyarakat Internasional.
“Di Jepang ada kelompok
seni musik angklung yang
diberi nama ‘Melodi Manis’,
sedangkan di Swiss ada
kelompok seni musik angklung
yang diberi nama ‘Padasuka’.
Semua personil kelompok seni
angklung tersebut mengenal
dan belajar seni musik angklung
di Saung Angklung Udjo,” kata
Taufik yang tidak lain adalah
putra bungsu Mang Udjo.
Saung Angklung Udjo
sendiri kini selain menjual jasa
kursus dan program pertunjukan angklung, juga
menjual perangkat alat musik angklung. Industri
kerajinan angklung pada awalnya memang
menjadi cikal bakal usaha komersial Saung
Angklung Udjo yang kemudian berkembang
ke usaha lainnya seperti usaha jasa program
pertunjukan, penginapan, restoran dan lain-lain.
Menurut Taufik, perangkat seni musik
angklung beserta berbagai cinderamata dan
souvenir dari bambu lainnya yang terkait
dengan kesenian angklung kini banyak diekspor
ke berbagai negara seperti Korea, Malaysia dan
Australia. “Di masing-masing negara tersebut
terdapat jaringan toko yang khusus menjual
barang kerajinan seperti angklung. Bahkan, di

Korea ada jaringan toko barang kerajinan yang
menggunakan logo berupa angklung,” tutur
Taufik.
Permintaan perangkat alat musik angklung
dari kalangan konsumen di luar negeri, kata
Taufik, sebetulnya cukup banyak, namun
kemampuan produksi perangkat alat musik
angklung Saung Angklung Udjo sendiri sangat
terbatas. Keterbatasan itu terjadi karena pasokan
bahan baku berupa bambu yang berkualitas
semakin menurun, di samping terbatasnya
tenaga ahli stem bambu yang dimiliki Saung
Angklung Udjo.
Walaupun seni musik tradisional angklung
kini sudah cukup dikenal masyarakat di berbagai
negara, namun seni musik tradisional tersebut
tetap harus dipelihara dan dipertahankan.
Bahkan seharusnya dapat terus dikembangkan
agar dapat dikenal secara lebih luas lagi oleh
masyarakat dunia.
Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan
Mang Udjo selama ini dalam memperkenalkan
dan mempopulerkan seni musik tradisional bisa
terus bertahan bahkan dapat berkembang lebih
besar lagi hingga turut mengharumkan nama
bangsa dan negara Indonesia.***

informasi >
Saung Angklung Udjo, Sundanese Art & Bamboo Craft
Centre
Jl. Padasuka No. 118 Bandung 40192, Jawa Barat
Telp. (022) 7271714
Fax. (022) 7201587
e-mail: info@angklung-udjo.co.id
website: http://www.angklung-udjo.co.id.
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Wibowo Moerdoko
Perintis Pengembangan Sutera Alam di Tanah Air

W

ibowo Moerdoko, adalah salah seorang tokoh persuteraan
alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Wibowo pertama
kali mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang
persuteraan alam di Banyumas, Jawa Tengah pada jaman
pendudukan Jepang. Ketika itu, Wibowo dikader oleh pemerintahan
pendudukan Jepang untuk mengembangkan persuteraan alam mulai
dari budi daya ulat sutera hingga pengembangan industri tekstil dan
produk tekstil berbasis sutera di Indonesia.
Berbagai ilmu tentang persuteraan alam itu kemudian
dikembangkan Wibowo melalui jalur pendidikan formal dan informal di
era kemerdekaan. Selain mengembangkan teknik budidaya ulat sutera
hingga menghasilkan kokon, benang sutera dan kain sutera, Wibowo
juga mengembangkan berbagai mesin pengolahan kokon, pemintalan
benang hingga mesin tenun sutera.
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Wibowo
sengaja
mengembangkan
mesinmesin
tersebut
untuk
kebutuhan industri skala kecil
menengah yang mengolah
kokon ulat sutera menjadi
benang dan kain sutera.
Mesin-mesin tepat guna hasil
rancang bangun Wibowo itu
kini sudah banyak yang laku
terjual kepada sejumlah
industri pemintalan dan
tenun sutera di Jepara,
Temanggung dan Bogor.
Dilahirkan
tanggal
17 Nopember 1927, di
Indramayu, Jawa Barat, Wibowo yang kini memiliki
5 putra dan 10 cucu itu mengenyam pendidikan
dasar di era penjajahan Belanda pada Hoger
Indische School (HIS) di Cirebon pada tahun
1933. Setelah sempat meneruskan pendidikan
lanjutan selama satu tahun di MULO (Middlebare
Uitgebreij Lagere Onderwys)   Cirebon, Wibowo
kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah
Teknik Menengah Atas (STMA) di Yogyakarta
dan kemudian melanjutkan jenjang pendidikan
tinggi di Kursus Tekstil Tinggi (KTT) di Bandung
pada tahun 1950-an.
Setamat menempuh pendidikan tinggi di
KKT Bandung, Wibowo bekerja sebagai dosen
di Sekolah Tinggi Tekstil (STT) Bandung yang
merupakan nama baru bagi almamaternya itu.
Ketika menjadi dosen di STT itulah Wibowo
mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
studinya di luar negeri, yaitu di Amerika Serikat
untuk mendalami masalah tekstil.
Usai menempuh studi di Amerika Serikat,
sekitar tahun 1960-an Wibowo kembali ke tanah
air. Sambil menekuni profesi sebagai dosen di
STT (kini bernama Sekolah Tinggi Teknologi
Tekstil/STTT Bandung), Wibowo bersama tokoh
nasional di bidang persuteraan alam lainnya,
yaitu Sujarwo (mantan Menteri Kehutanan di era
Presiden Soeharto), mengembangkan budidaya
ulat sutera dan industri persuteraan alam di tanah
50
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Saat
ini,
disela-sela
kesibukannya sebagai Rektor
Universitas Bandung Raya,
Wibowo
masih
sempat
mengelola
usaha
wisata
agro dan ilmu budidaya ulat
sutera yang diberinya nama
‘Padepokan Dayang Sumbi’.
Padepokan wisata agro dan
ilmu budidaya ulat sutera
tersebut lebih banyak ditujukan
untuk proses pengenalan
dan pembelajaran kepada
masyarakat, khususnya anakanak usia sekolah tentang
perusteraan alam mulai dari
hulu sampai hilir, yaitu dari
budidaya murbei (tanaman
yang diambil daunnya untuk
pakan ulat sutera), industri
pengolahan kokon menjadi
benang sutera hingga industri
penenunan benang sutera
menjadi kain sutera.
Melalui usaha Padepokan
Dayang
Sumbinya
yang
dirintisnya sejak tahun 1999 itu,
Wibowo juga mengembangkan
usaha diversifikasi industri
persuteraan alam dengan
memanfaatkan kokon ulat sutera yang sudah
tidak terpakai lagi sebagai bahan baku untuk
industri kerajinan bunga artifisial.
Untuk memenuhi kebutuhan bibit ulat sutera
di padepokannya, Wibowo mendatangkan
bibit ulat sutera produksi Perum Perhutani dari
daerah Candiroto (Jawa Timur) dan Sopeng
(Sulawesi Selatan). Namun sekali-kali Wibowo
juga mendatangkan bibit ulat sutera dari China
sebagai pembanding bibit ulat sutera produksi
dalam negeri.
Setelah menetas, bibit ulat sutera tersebut
berkembang menjadi ulat sutera yang dibedakan
dalam tiga tahap perkembangan yang disebut
dengan istilah instar. Biasanya ulat sutera
mengalami lima tahap perkembangan
instar mulai dari instar I sampai instar
V. Setiap perubahan instar ulat sutera
ditandai dengan pergantian kulit pada
tubuhnya.
Perkembangan dari instar I sampai
instar V biasanya ditempuh ulat
sutera dalam waktu 29 hari. Setelah
mengalami tahap perkembangan
instar V, ulat sutera memasuki tahap
metamorfosa
berikutnya,
yaitu
menjadi kepompong atau pupa. Pada
tahap yang berlangsung selama dua
hari tersebut ulat sutera biasanya

membentuk rumah pupa atau dikenal juga
dengan istilah puparium atau kokon.
Kokon tersebut dibuat ulat sutera dari benang
sutera yang dihasilkan dari kelenjar ludah yang
terdapat di sekitar rongga mulutnya. Kokon yang
dijalin dari benang sutera inilah yang kemudian
menjadi bahan baku utama untuk proses
pemintalan benang sutera yang selanjutnya
dapat ditenun menjadi kain sutera. Biasanya
kokon yang siap dipanen membutuhkan waktu
sekitar 10 hari sejak ulat sutera membentuk
kokon, sehingga total waktu pemeliharaan ulat
sutera hingga menghasilkan kokon siap panen
biasanya mencapai 40 hari.
Dalam proses pengolahannya kokon yang
sudah dipanen kemudian direbus di dalam air
mendidih selama beberapa puluh menit untuk
memudahkan proses pemintalan (reeling).
Dengan proses perebusan tersebut benangbenang sutera yang telah dijalin membentuk
kokon (puparium) dapat dipisahkan kembali
menjadi helaian benang tunggal.
Untuk proses pemintalan benang sutera
dari kokon hingga menjadi gulungan benang,
Wibowo mengembangkan mesin-mesin tepat
guna untuk memenuhi kebutuhan industri skala
kecil menengah. Wibowo juga mengembangkan
mesin-mesin tenun berteknologi tepat guna
untuk proses penenunan benang sutera menjadi
kain. Bahkan untuk mesin tenun sutera teknologi
tepat guna ini Wibowo berhasil mengembangkan
mesin-mesin yang mampu menghasilkan motifmotif tertentu pada kain yang ditenunnya. Motifmotif tersebut terbentuk dari susunan benangbenang sutera yang dipakai sebagai lusi maupun
pakan pada mesin tersebut.
Melalui pengembangan persuteraan alam
dan Padepokan Dayang Sumbinya itu, Wibowo
berharap industri persuteraan di tanah air dapat
berkembang di masa datang  sehingga mampu
memenuhi kebutuhan benang dan kain sutera
di dalam negeri. Bahkan, lebih jauh Wibowo
menaruh harapan besar bahwa kelak Indonesaia
dapat menjadi salah satu pengekspor benang,
kain maupun pakaian sutera terkemuka di dunia
internasional. ***
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